
 

1 
 

 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de award uitreiking van de Wedding 
Industry Awards, hierna genoemd WIA’s®. WIA’s® wordt georganiseerd door HL België, gevestigd te Lede en 
ingeschreven onder btw-nummer BE0846.862.062, hierna genoemd de organisator. Alle betrokkenen verklaren 
zich akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.  

Artikel 1. Deelnemer  

1.1 De WIA’s® is toegankelijk voor alle rechtspersonen, natuurlijke personen en organisaties die in hoofdberoep 

of bijberoep deel uitmaken bij de organisatie van trouwfeesten. De deelnemer bezit een geldig btw-

nummer. 

1.2 Deelnemer is minimum 3 jaar actief in de sector. 

1.3 Met uitzondering op artikel 1.2 waarbij de deelnemer in de categorie Junior Talent het maximum van 3 

beroepsjaren vereist is. 

Artikel 2. Project 

2.1 Elke deelnemer mag maximaal 1 project indienen per categorie. 

2.2 Een project bestaat uit beeldmateriaal, omschrijving en een volledig dossier (hierna nader omschreven 7.1). 

2.3 Project dient uitgevoerd te zijn in het jaar 2019 en heeft betrekking op huwelijksfeesten. 

2.4 Elke deelnemer verklaart op eer de volle rechten te hebben op het voorgelegde project of geschreven 

toestemming te hebben van de rechtspersonen. De geschreven toestemming van derden, waar nodig, kan 

op ieder ogenblik zowel voor, tijdens als na deelname opgevraagd worden door de organisatie. 

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

2.6 Bij minder dan 2 kandidaturen in een categorie zal de minimum te behalen score van de jury en het 

minimum aantal behaalde stemmen van de Wedding Vendors Voting bepalend zijn voor de preselectie, dit 

om de kwaliteit van de organisatie te behouden.   

2.7 Er worden geen projecten toegelaten van styled shoots.  

Artikel 3. Categorie 

3.1 De ingediende projecten worden ingedeeld in de volgende categorieën: 

 

Categorie A:  

▪ Wedding Planners 

▪ Wedding Stylists 

▪ Junior Talents < 3jr 

▪ Destination Weddings 

▪ Eventbureau’s**** 

  

Categorie B:  

▪ Destination Weddings 

▪ Ceremoniemeesters 

▪ Huwelijksfotografen 

▪ Videografen 

▪ Cateringbedrijven* 

▪ Bruidstaarten 

▪ Live Muziek** 

▪ DJ’s 

▪ Visagie - Haarstylistes 

▪ Feestlocaties 

▪ Bloemisten 

▪ Grafisch Designers 

▪ Storytellers 

▪ Verhuurbedrijven 

▪ Eventbureau’s**** 

▪ Entertainment 

▪ Bruidshuizen 

▪ Ontwerpers
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* Onder categorie catering wordt opgenomen foodtrucks, algemene catering en alle diensten dat in hoofde food aanbieden op trouwfeesten 

m.u.v. de bruidstaartenleverancier. ** Onder categorie muziek wordt opgenomen live bands, zangers/zangeressen en alle diensten dat in 

hoofde muziek op trouwfeesten aanbieden m.u.v. dj. **** Onder evenementenbureau verstaan we organisaties die hoofdzakelijk 

bedrijfsfeesten realiseren en een project trouwfeest indienen.  

3.2 Deelnemer geeft aan voor welke categorie hij/zij een project indient. De organisatie heeft het recht de 

categorie te wijzigen indien dit niet correct is. Dit geeft de deelnemer niet het recht om de deelname 

kosteloos te annuleren. 

Artikel 4. De jury 

4.1 Samenstelling van de jury 
4.1.1 De voltallige jury is zorgvuldig en evenwichtig samengesteld uit Nederlands- en Franstaligen, mannen 

en vrouwen. In totaal worden er 3 tot 5 juryleden geselecteerd en bekend gemaakt. 
4.1.2 Bedrijven die een project ingediend hebben, kunnen geen deel vormen van de jury. 
4.1.3 Leden van de jury en medewerkers kunnen op hun beurt geen project indienen. 
4.1.4 De jury wordt begeleid door een voorzitter. De voorzitter zal unaniem verkozen worden door de leden 

van de jury. De voorzitter verbindt zich ertoe op alle sessies aanwezig te zijn. 
4.1.5 Leden van de jury kunnen betwist worden met een aangetekend schrijven uiterlijk 14 dagen na de 

bekendmaking en beginnend op de dag na de bekendmaking.  
 

4.2 De juryleden ondertekenen een gedragscode gebaseerd op de volgende principes: 

• Juryleden oordelen en stemmen eerlijk en zonder vooringenomenheid, met respect voor de evaluatie- 

en selectiecriteria, die gedefinieerd worden in het reglement. 

• Om conflicten tussen juryleden en kandidaten te vermijden, kunnen juryleden niet stemmen voor 

projecten (deels) gerealiseerd door of voor hun bedrijf.  

• Als er enig persoonlijk conflict is dat de objectiviteit van een jurylid bij het stemmen zou kunnen 

beïnvloeden, stelt hij/zij de voorzitter van de jury hiervan op de hoogte, en zal hij/zij niet deelnemen 

aan de stemming voor dat project. 

• Juryleden zullen niet ingaan op uitnodigingen van deelnemers die hun stem zou kunnen beïnvloeden. 

Wanneer dit toch gebeurt, wordt de voorzitter op de hoogte gesteld waarna een intern onderzoek zal 

plaatsvinden. 

Artikel 5. De beoordeling 

5.1 Verloop van de selectie: 

5.1.1 Selectieronde van de jury (Categorie A) 

12.2018: selectie van de deelnemers per categorie, niet-gelimiteerd, jurering op basis van het selectiedossier.  

Selectiecriteria van de juryleden 

De jury oordeelt Categorie A op basis van volgende 4 criteria: 

. Originaliteit 

. Complexiteit 

. Visualiteit (Algemene indruk) 

. Professionaliteit  

Per criteria wordt er een score gegeven van 0 tot 10 punten. Op basis van de behaalde punten, zal het project 

met de hoogste score op een totaal van 40 punten, de favoriet van de jury aanduiden. Het minimum te behalen 

score is vastgesteld op 70%.  
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Er kan gevraagd worden aan de kandidaat deelnemer om aanwezig te zijn om zijn/haar project voor te leggen 

aan de jury. 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. 

Cateringbedrijven en bruidstaartenleveranciers presenteren hier een gerecht dat wordt voorgelegd aan de 

juryleden. Cateringbedrijven worden door de jury verkozen op basis van een mistery box in gaat door in 

december 2019. De exacte datum en locatie (Oost-Vlaanderen/Brussel/Antwerpen) wordt meegedeeld en de 

ingrediënten worden vastgelegd door de organisatie. De kandidaat kan slechts eigen kruiden en een messenset 

meebrengen. Alle nodige infrastructuur ter plaatse is voorzien door de organisatie. De kandidaten dienen zich 

tegelijkertijd voor te stellen aan de jury. 

Kandidaten in de categorie B dienen niet aanwezig te zijn op de preselecties. 

5.1.2 Selectieronde online voting door huwelijksleveranciers (Categorie A en B) 

Tussen 02.01.2020 en 31.01.2020: selectie van 1 kandidaat per categorie op basis van intro en foto’s.  

Belgische huwelijksleveranciers kunnen via het onlinesysteem hun favoriete leverancier per categorie 

aanduiden, tot hoogstens 1 stem per categorie. Deelnemende bedrijven worden bekend gemaakt via de website 

op 01.01.2020. De bedrijfsnaam, titel van het project en de foto’s worden per categorie online gepubliceerd.  

Deelnemers van categorie B worden rechtstreeks verkozen via het online votingsysteem waar een minimum 

aantal stemmen te behalen, vastgesteld is op 10 voorkeursstemmen.  

5.1.3 Samenstelling van de punten 

 

De punten van de jury en de punten van de huwelijksleveranciers zijn geldig voor 50% van de totaalselectie. De 

winnaar per categorie wordt bekend gemaakt op de avond van de prijsuitreiking.  

Artikel 6. Deelname kandidaten 

6.1 Verplichte documenten na inschrijving. 

Elke kandidaat (m/v) meldt zich aan via het formulier op de website www.weddingindustryawards.be (deelname) 

en bezorgt daaropvolgend de nodige documenten waarbij; 

In te dienen vóór 30.11.2019: 
 
Categorie A 
Wedding planners, wedding stylists, junior talents, destination wedding planners en event bureau’s 
 

• Inschrijvingsformulier (website) 

• Exemplaar reglement, getekend ‘gelezen en goedgekeurd’. 

• Document inschrijving met vermelding van de NACE-code + vermelding startjaar 

• Titel project  

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

• Bedrijfslogo in hoge resolutie (jpg formaat) 

• Profielfoto in hoge resolutie (jpg formaat) 

• Gewenst aantal personen te reserveren (1 vrijkaart inbegrepen) 

* Deze tekst zal online gepubliceerd worden. ** Fotograaf vermelden.  

Feestlocaties die zich aangemeld hebben, worden bezocht door de juryleden op 9, 10 of 11 december 2019. 

Categorie B 

http://www.weddingindustryawards.be/


 

4 
 

Dj, ceremoniemeester, live muziek, entertainment, story tellers, bruidshuizen, ontwerpers, huwelijksfotografen, 
videografen, visagie- en haarstylisten, bloemisten, grafisch designers en verhuurbedrijven. 
 

• Inschrijvingsformulier (website) 

• Exemplaar reglement, getekend ‘gelezen en goedgekeurd’. 

• Document inschrijving met vermelding van de NACE-code + vermelding startjaar 

• Beeldmateriaal: een maximum van 5 foto’s in hoge resolutie (jpg formaat)** 

• Profielfoto in hoge resolutie (jpg formaat) 

• Bedrijfslogo in hoge resolutie (jpg formaat) 

• Gewenst aantal personen te reserveren (1 vrijkaart inbegrepen) 

• Videografen voorzien een trailer van maximum 3 minuten. (max. 250MB) 

• Live muzikanten voorzien digitaal een opname van ingezongen eigen werk. (max. 250MB) 

* Deze tekst zal online gepubliceerd worden. ** Fotograaf vermelden.  

Artikel 7. Timing en procedure 

7.1 Belangrijke data 

• Start inschrijvingen kandidaten: 01.05.2019 

• Einde inschrijvingen kandidaten: 30.11.2019 

• Afgifte verplichte documenten voor deelname (zie artikel 4): vóór 30.11.2019 

• Start registratie bezoekers: 01.12.2019 

• Selectieronde de jury: 10.12.2019  

• Start selectieronde online voting: 02.01.2020 

• Einde selectieronde online voting: 31.01.2020 

• Einde registratie bezoekers: 31.01.2020 

• De WIA’s® prijsuitreiking: 15.02.2020 

7.2 De deelname fee bedraagt 450 euro excl. 21% btw per ingediend project en omvat: 

• de kandidatuur 

• 1 x toegangsticket 

• trofee bij winst 

• officieel beeldmerk voor deelnemende bedrijven 

• persmap en marketingmateriaal bij winst 

7.3 Het inschrijvingsformulier dient uiterlijk op 30.11.2019 ontvangen te zijn via het daarvoor voorziene 

formulier op de website, samen met alle nodige documenten via het e-mailadres 

hello@huwelijksleveranciers.be. Het invullen en toesturen van de inschrijving geldt als officiële inschrijving 

en verplicht de deelnemer er toe de daaropvolgende factuur te betalen, ook bij latere niet-deelname.  

 

7.4 Elk project waarvoor de deelname fee niet is betaald voor 30.11.2019 wordt gediskwalificeerd voor het jaar 

waarvoor het zich heeft ingeschreven en het daaropvolgende jaar. 

 

7.5  Intellectuele eigendom. 

Deelnemer is rechthebbende op alle door hem/haar ingezonden beeldmateriaal en geeft de toestemming 

aan de organisatie dit te gebruiken voor online publicatie.  

Indien de deelnemer inbreuk maakt op rechten van derden, zal hij/zij onmiddellijk gediskwalificeerd worden 

zonder mogelijkheid tot terugbetaling van de reeds gemaakte kosten. De organisatie kan hierop niet 

vervolgd worden. 

  

mailto:hello@huwelijksleveranciers.be


 

5 
 

 

Artikel 8. Beeldmerk 

De genomineerden, sponsors en winnaars van iedere categorie ontvangen het officiële beeldmerk, uitgereikt en 
ontworpen voor de WIA’s®. Het beeldmerk dient uitsluitend gebruikt te worden in combinatie met de WIA’s® en 
in het respectievelijk jaar van toepassing. Het officiële beeldmerk is uitsluitend voor de organisatoren, de 
genomineerden, de winnaars en de sponsors. Iedere vorm van plagiaat of verkeerd gebruik zonder de 
geschreven toestemming van de organisator zal vervolgd worden.  

Artikel 9. Merk 

De WIA’s® is officieel een geregistreerd handelsmerk. De naam dient uitsluitend gebruikt te worden in 
combinatie met de award uitreiking en met vermelding van het respectievelijk jaar van toepassing. Iedere vorm 
van plagiaat of verkeerd gebruik zonder de geschreven toestemming van de organisator zal vervolgd worden.  

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade geleden door de 

kandidaten die uiteindelijk niet genomineerd worden, winnen of toegelaten worden in een selectieronde.  

Artikel 11. Geschillen 

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van het onderhavig reglement dan wel uit nadere 

overeenkomsten welke hieruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank en toepasselijk 

recht: De Vrederechter van het 1ste kanton van Aalst, de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling 

Dendermonde of de Rechtbank van Koophandel Gent Afdeling Dendermonde.  

Een geschil wordt geacht te bestaan door indiening van een aangetekend schrijven, inhoudende een 

gedetailleerde omschrijving van het geschil. Het Belgisch recht is van toepassing.  

Artikel 12. Wijzigingen 

Onderhavig reglement kan aangepast worden indien de organisator het nodig acht en kan enkel schriftelijk 

gebeuren. Mogelijke wijzigingen worden gecommuniceerd via de website. 

 

Kandidaten ondertekenen het reglement en paraferen elke pagina (4/4) ter goedkeuring.  

Datum:  

Naam:  

Bedrijfsnaam: 

Geschreven ‘gelezen en goedgekeurd’: 

Handtekening:  

 


