Projectoproep Mobil’UP
Fabricatie van meubilair met recuperatiebouwmaterialen

Kandidaatstellingsdossier

De huidige projectoproep is gericht op de selectie van personen, groepen of organisaties die
meubelen willen ontwerpen en fabriceren op basis van recuperatiebouwmaterialen. Het is belangrijk
om in dit dossier voldoende elementen voor te stellen om ervoor te zorgen dat de criteria in punt 7.1
van het wedstrijdreglement geëvalueerd kunnen worden door de jury.

Het kandidaatstellingsdossier moet de volgende rubrieken omvatten. Het moet
ondertekend worden door de projectverantwoordelijke en het BRC Bouw ten laatste op
8 december 2014 voor 16 u bereiken (via e-mail naar info@cdr-brc.be of via een brief naar François
Malherbelaan 42, 1070 Anderlecht).

1. Contactgegevens van de aanvrager
Naam van de organisatie / Naam
van de persoon (indien zelfstandige)
Statuut van de organisatie
(desgevallend)
Adres
Postcode
Gemeente
Naam, voornaam en functie van de
contactpersoon
E-mailadres van de
contactpersoon
Gsm-nummer van de
contactpersoon
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2. Voorstelling van het projectteam (beroepsmatig parcours) en van de functie
van elk van de leden bij de projectoproep

3. Voorbeelden van meubelen die gemaakt werden door (leden van) het team,
indien mogelijk gemaakt met recuperatiematerialen + referenties (indien gemaakt op
bestelling) 1

4. Voorstelling van uw inrichtingsproject: beschrijf de geest van uw project, leg de
moduleerbaarheid uit.

5. Plannen van de voorgestelde globale inrichting (twee verschillende
configuraties van de opleidingsruimte). NB: het plan van de module is op
aanvraag beschikbaar in dwg-formaat.

6. Schetsen van het voorgestelde meubilair: elk voorgestelde type meubilair wordt
geschetst vanuit minstens twee oogpunten en wordt zo precies mogelijk beschreven
(gebruikte materialen, afmetingen, ...).

7. Sourcing van de materialen: beschrijf waar u zich zal bevoorraden.

8. Strategie voor de reproduceerbaarheid: leg uit waarom uw project gemakkelijk
gereproduceerd kan worden (onder andere op het vlak van de hoeveelheden, het
uitzicht en de prijs).

9. Andere relevante inlichtingen die u wenst mee te delen aan de jury

1

Foto's, links naar een website, ...
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