
 

Deze gegevens hebben wij nodig bij het inzenden van jouw project. 
>> let op, je kan alle gegevens alleen online doorgeven via https://www.dearchitect.nl/plaats-project 

Dit document laat alleen zien welke gegevens nodig zijn. 

STAP 1 

Type inzending*. Selecteer uit: 

Architecten 

Leveranciers 

Redactie de Architect 

ARC Architectuur inzending 

ARC Interieur inzending 

ARC Detail inzending 

ARC Innovatie inzending 

ARC Meubel inzending 

ARC Development inzending 

ARC Stedenbouw inzending 

 

Uw gegevens 

Naam* 

Bedrijfsnaam* 

E-mailadres* 

Telefoonnummer* 

 

STAP 2 - Projecttekst 

Naam project* 

Inleiding*: wat is volgens jou de essentie van je project (max. 60 woorden toegestaan) 

Toelichting*: waar gaat je project volgens jou om? Geef hier een beknopte omschrijving (max. 250 

woorden) 

 

STAP 3 – Afbeeldingen en bestanden 
Geef je foto’s en PDF’s een duidelijke bestandsnaam waarin je in ieder geval de projectnaam en bureaunaam 

verwerkt. 

Hoofdafbeelding* 
Kies een liggende foto die je project goed verbeeldt. 

Onderschrift hoofdafbeelding  
Vermeld de credits voor de fotografie, bijvoorbeeld ‘foto: naam fotograaf’ 

Extra afbeeldingen 

PDF ARC-inzending, tekeningen en/of projectdocumentatie 

 

https://www.dearchitect.nl/plaats-project


STAP 4 - Projectinformatie 
Om je project goed vindbaar te maken vragen we je een aantal gegevens in te vullen. 

 

Projectsoort*. Selecteer uit: 

Architectuur 

Interieur 

Landschap & Stedenbouw 

Typologie*. Selecteer uit: 

Publiek 

Commercieel 

Utilitair 

Zorg  

Onderwijs & onderzoek 

Woningbouw  

Infrastructuur 

Leisure 

Religie 

Overheid 

 

Adres* 

Plaats* 

Provincie* 

Land* 

STAP 5 - Ontwerp 

Ontwerpbureau (naam, plaats) 

Projectarchitect(en) 

Medewerkers 

Opdrachtgever (naam, plaats) 

Aannemer (naam, plaats) 

Programma 

 

STAP 6 – Samenwerkende partijen 
Met wie heb je samengewerkt? Vul hier de velden in die van toepassing zijn. 

Adviseur constructie (naam, plaats) 

Adviseur installaties (naam, plaats) 

Adviseur akoestiek (naam, plaats) 

Adviseur bouwfysica (naam, plaats) 

Adviseur brandveiligheid (naam, plaats) 

Interieurarchitect (naam, plaats) 

Landschapsarchitect (naam, plaats) 

Beeldend kunstenaar (naam, plaats) 

Stedenbouwkundige  (naam, plaats) 

Bouwmanagement (naam, plaats) 

Samenwerkende architect (naam, plaats) 

Toeleveranciers (naam, plaats) 



STAP 7 - Data 
Jaar* 

Maand* 

Bruto vloeroppervlakte (m2) 

Netto vloeroppervlakte (m2)  

Bruto inhoud 

Netto inhoud 

Voorlopig ontwerp (maand-jaar) 

Definitief ontwerp (maand-jaar) 

Aanvang bouw (maand-jaar) 

Oplevering (maand-jaar) 

Bouwsom inclusief installaties (in €) 

Bouwsom exclusief installaties (in €) 

 

 

Ik heb de inzendvoorwaarden gelezen en bevestig dat mijn inzending hieraan voldoet. 

Indien het een ARC Award inzending betreft, gelden voor elke categorie specifieke 

voorwaarden.* 

Ik bevestig dat de inzending mag worden gebruikt voor online publicaties 

Ik geef toestemming om de foto’s voor online publicaties te gebruiken 

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden en heb kennis genomen van het Privacy en 
Cookie Beleid van Vakmedianet groep.* 

Let op:  
Je kunt binnen een of meerdere categorieën een of meerdere projecten insturen. Inzenden kan 
tot uiterlijk 30 augustus.  
 
Voor de categorie Architectuur geldt dat inzendingen betrekking moeten hebben op gebouwen 
die zijn opgeleverd tussen 1 augustus 2018 en 31 juli 2019. 
 
Voor de categorie Innovatie geldt dat het ontwerp moet zijn gemaakt in de periode 1 augustus 
2018 - 31 juli 2019.  
 
Voor de categorie Stedenbouw kun je stedenbouwkundige plannen insturen die zijn gemaakt 
in de periode 1 januari 2018- 31 juli 2019. Ook plannen die voor eerdere edities zijn ingezonden, 
maar zich verder hebben ontwikkeld en nog altijd relevant zijn welkom. 
 
Voor de categorie Meubel geldt dat inzendingen tussen 1-1-2018 en 31-8-2019 gecreëerd zijn.  
Als het project reeds in productie is genomen is dat niet eerder dan 1 januari 2018 gebeurd. 
 
Voor de categorieën Detail, Development en Interieur geldt dat de inzendingen moeten 
betrekking hebben op projecten die zijn opgeleverd tussen 1 augustus 2018 en 31 juli 2019.  

Voor de categorieën Oeuvre en Jong Talent kan niet ingezonden worden.  

https://www.dearchitect.nl/inzendvoorwaarden-projecten
https://www.vakmedianet.nl/algemene-voorwaarden
https://www.vakmedianet.nl/privacy-cookie-statement
https://www.vakmedianet.nl/privacy-cookie-statement

