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DOCUMENTEN KANDIDATUURSTELLING WIA’s 2020. 
 
 
PROJECTEN. 
1.1 Elke deelnemer kan maximaal 1 project indienen per categorie. 

1.2 Elke deelnemer kan in meerdere categorieën deelnemen na goedkeuring van de organisatie. 

1.3 Project dient uitgevoerd te zijn in 2019 en heeft betrekking op de organisatie van een huwelijksfeest. 

1.4 Elke deelnemer verklaart op eer de volle rechten te hebben op het voorgelegde project of toestemming van 

de rechtsperso(o)nen.  

1.5 Indiening van het project dient te gebeuren tussen 01.05.2019 en 30.11.2019. 

1.6 De categorie wordt uitgereikt wanneer minimum 2 deelnemers zich aanmelden. Bij minder dan 2 

kandidaturen in een categorie dient de kandidaat de minimum score te behalen.  

1.7 Er worden geen projecten toegelaten van styled shoots.  

 

DOCUMENTEN.  
In te dienen vóór 30.11.2019: 
 

• Inschrijvingsformulier via www.weddingindustryawards.be (deelname) 

• Exemplaar reglement, getekend ‘gelezen en goedgekeurd’ met melding van datum ondertekening en 

naam verantwoordelijke  

• Document met de vermelding van de NACE-code van de kandidaat/onderneming + vermelding 

startjaar. Dit kan u vinden op deze link en na het ingeven van uw btw-nummer. 

• Titel van het project + omschrijving van het project in eigen woorden* 

• Beeldmateriaal: een maximum van 5 foto’s van het project in hoge resolutie en in jpg formaat** 

• Bedrijfslogo in hoge resolutie en in jpg formaat 

• Gewenst aantal te reserveren aan uw dinertafel + naam en voornaam van uw gasten. Let op, in uw 

deelname fee is reeds 1 vrijkaart inbegrepen.  

* De tekst kan online gepubliceerd worden. 

** Fotograaf vermelden. Deze foto’s kunnen online gepubliceerd worden. 

 

We organiseren voor deze editie een selectieronde uitgevoerd door een internationale jury. De kandidaat zal 

zich persoonlijk komen voorstellen tijdens deze selectieronde om het project te verdedigen. Bijkomend worden 

er vragen gesteld over de visie, missie en waarden van het bedrijf. Er zal voornamelijk gefocust worden op de 

professionaliteit van het bedrijf, de creativiteit, klantgerichtheid, sociale media, online performance (website), 

het dragen van de juiste waarden en normen binnen de sector en de volledigheid van het dossier.  

 De selectieronde gaat door op 10 december 2019 op een locatie in Oost-Vlaanderen, Antwerpen of Brussel.  
 
DATUM EN ADRES INDIENING.  
De kandidatuurstelling en de gevraagde documenten zoals hierboven omschreven, dienen uiterlijk op 

30.11.2019 ontvangen te zijn via de volgende kanalen :  

- Per e-mail : hello@huwelijksleveranciers.be  

 

 

WIJ WENSEN U VEEL SUCCES!  
 

http://www.weddingindustryawards.be/
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html
mailto:hello@huwelijksleveranciers.be

