TOESTEMMINGSFORMULIER
ARCHITECTUURPRIJS EDITIE
2017-2018

Waarvoor dient dit formulier?
Hiermee wordt formeel toestemming gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen van
Laarne voor de in punt 3 opgesomde zaken. Er dient 1 formulier per project te worden ingediend.
Door wie wordt dit formulier ingevuld?
Dit formulier wordt ingevuld, gedateerd en ondertekend door de bouwhe(e)r(en) van het
projectdossier.
Gegevens van de bouwhe(e)r(en)
1 Vul hieronder uw gegevens in.
Voorna(a)m(en)
Achterna(a)men)
Tel
E-mail
Adres
Gegevens van de architect
2 Vul hieronder de gegevens in de architect in.
Naam architect of bureau
Tel
E-mail
Adres

1

Laarne

Toestemming
3 De bouwhe(e)r(en) geeft/geven uitdrukkelijk toestemming aan het College van Burgemeester
en Schepenen om :
 het volledige ingediende projectdossier architectuurprijs 2017-2018 en daarbij horende
vergunningen te laten inkijken en beoordelen door de aangestelde jury.
 medewerking te verlenen aan Open Monumenten Dag 2018 door
- voorafgaand aan Open Monumenten Dag editie 2018 toestemming te verlenen aan een, door
het College aangestelde, fotograaf om een aantal foto’s te nemen (binnen + buiten – zonder
dat hierop personen worden gefotografeerd) en voor een gesprek (kort interview) met een
medewerker van het gemeentebestuur over het bouwproces in functie van de opmaak van de
brochure (Vrije Tijdsdiensten) editie ‘Vruchten van het platteland’ en artikel(s) voor
gemeentelijk infoblad/nieuwsbrief en gemeentelijke website. Deze artikels worden eveneens
doorgestuurd naar de plaatselijke pers.
- op de dag zelf (09.09.2018) de winnende woning minstens ½ dag (uren te bepalen in
onderling overleg – bepaalde kamers bv. badkamer en slaapkamers dienen zeker niet te
worden opengesteld – ook hier worden verdere afspraken rond gemaakt) open te stellen
voor bezoekers en hen een korte toelichting te geven over het bouwproces. Aan deze
woning worden eveneens een aantal grote uitgeprinte foto’s geplaatst door de gemeentelijke
diensten zodat mogelijke bezoekers, die los van de afgesproken uren komen, ook een idee
hebben van de winnende woning.
- toe te staan dat er in de periode rond 09.09.2018 op het gemeentehuis van Laarne een
fototentoonstelling doorgaat met geselecteerde foto’s + bouwplannen van het winnende
project.
 foto’s van het winnende project met vermelding van adres/naam fotograaf en editie
architectuurprijs 2017-2018 te laten gebruiken door gemeentelijke diensten in functie van het
promoten van de Laarnse architectuurprijs bij lokale bevolking, architecten en bovenlokale
overheden
 bij de uitreiking van de architectuurprijs editie 2017-2018 het gemeentebestuur toe te laten
foto’s en plannen mee op te nemen in een algemene presentatie naar genodigden bij dit
evenement.

Indien het College van Burgemeester en Schepenen het beeldmateriaal voor een ander doel
wil gebruiken dan hierboven vermeld, nemen we opnieuw contact met u op om hiervoor
eveneens formeel toestemming te verkrijgen.

Aan wie bezorgt u dit formulier?
4 Dit formulier wordt voor 30.09.2017 ingediend bij en bewaard door het College van Burgemeester
en Schepenen, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne. Het maakt integraal deel uit van het ingediende
projectdossier architectuurprijs editie 2017-2018.
datum dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achterna(a)m(en)

2

Laarne

