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1. Het organiserende bedrijf
REVA vzw
Noorderlaan 4, B-1731 Zellik
0032 (0)478 90 81 88
www.reva.be
reva@reva.be
informatie Award: freddy@reva.be
Onze missie
De vzw REVA wil door haar werking een bijdrage
leveren aan het ontwikkelen van het persoonlijk, het
maatschappelijk en het (eventueel) professioneel leven
van mensen met een beperking.
2. Onderwerp van REVAnueva Award
Alle assistieve producten en mobiliteitshulpmiddelen (inclusief diensten) kunnen deelnemen aan de
wedstrijd. Assistieve technologie verwijst naar elk
item, elke apparatuur of elk systeem van producten
dat gebruikt wordt om de functionele mogelijkheden
van een persoon met een beperking te verhogen,
te behouden of te verbeteren. De term omvat geen
medische toestellen die chirurgisch zijn ingeplant (of
de vervanging van zo’n toestellen). Het zijn dus hulpmiddelen voor personen die een bepaalde beperking
ondervinden zoals bijvoorbeeld een motorische of
zintuigelijke beperking.
3. Wie kan deelnemen:
Afgestudeerden uit de studierichtingen: Productontwikkeling, Productdesign, Postgraduaat Integrale
Productontwikkeling, Masterclass Industrial design
& Development, Industriële productontwikkeling,
Interieurarchitectuur, Interieurvormgeving …
Dit voor producten/diensten ontwikkeld door Masters
en Professionele Bachelors gepubliceerd in de academiejaren 2014-2015 en 2015-2016 al dan niet in
samenwerking met masters of professionele bachelors
uit ander disciplines.
4. Nominatie, Awards en prijzen
De nominatie wordt intern door het REVAnueva-team
en de juryvoorzitter bepaald, die maximaal10 inzendingen voorlegt aan de jury.
Uit deze nominaties selecteert de jury 3 winnaars.
5. Bekendmaking van de Awards
Deze Awards worden op donderdag 20 april 2017 in
de voormiddag bekendgemaakt, met eerst de voorstelling van de genomineerden en dan de winnaars.
6. De REVAnueva Award-student houdt in:

• Op de Stand REVAnueva: een paneel bij de voorstelling van product of dienst met vermelding
naam ontwerper, opleiding, productnaam, foto
en jaartal.

• Een trofee met vermelding van naam ontwerper,
jaartal en categorie.
• Een geldprijs voor de eerste winnaar van
€1.000, voor de tweede winnaar € 500 en €
250 voor de derde.
• Publicatie in de pers.

7. De nominaties
Alle nominaties maken deel uit van de tentoonstelling
op REVAnueva en worden opgenomen in de beurscommunicatie en op de REVA-website.
Voor de tentoonstelling maakt REVA gebruik van de
ingezonden teksten en beelden om de tentoonstelling op te bouwen. Zie verder Punt 11 en 12 voor
bijkomend materiaal.
8. Inschrijven voor de Awards
Het wedstrijdreglement en de inschrijvingsfiche zal
vanaf 15 november 2016 beschikbaar zijn op de
website van REVA (www.reva.be) onder de link
‘REVAnueva-Award’.
Het inschrijven en het aanleveren van het tekst- en
beeldmateriaal gebeurt uitsluitend via deze website.
De inschrijvingen worden afgesloten op 14 februari
2017.
Het beeldmateriaal moet in press quality (JPEG of PDF)
van voldoende hoge resolutie aangeleverd worden.
9. Jurering
Uit de inzendingen worden door het REVAnueva-team
en de juryvoorzitter maximaal 10 deelnemers genomineerd.
De genomineerden worden hiervan verwittigd. Periode 15 februari – 1 maart 2017.
Uit deze genomineerden kiest de jury (rond 15 maart
2017) drie Award-winnaars.
10. Samenstelling van de jury:
Naast de voorzitter bestaat deze jury uit exposanten
van REVA2017 die vanuit hun professie voldoende
ervaring hebben om de gebruiks- en marktwaarde van
de producten/diensten te beoordelen.

• Elie D’hondt: voorzitter van de Jury, oud docent
Productontwikkeling

• Pieter Uytterschaut: Consultant
• Kamran Vahedi: Skil
• Noël Stammen: Révimex
• Olivier van Acker: Mobility by Olivier
• Johan Cremery: To Walk Again
11. Opbouw stand REVAnueva
Elke nominatie krijgt een standruimte van 1 m2 bestaande uit een sokkel van 1 m2 en de achterliggende
wand. Aan de genomineerden wordt gevraagd om op
de sokkel het product, een prototype, een schaalmodel of bijkomende afbeeldingen te plaatsen. Op de

wand komt een poster van 70 cm breed en 100 cm
hoog. Op deze poster komt het tekst- en beeldmateriaal dat door de inzender werd aangeleverd. REVA
zorgt voor vormgeving en de print van deze poster.
REVA verzekert het tentoongestelde materiaal.
12. Aanwezigheid
De winnaars of hun vertegenwoordigers moeten
aanwezig zijn, i.v.m. de juiste communicatie bij de
uitreiking van de Awards.
De projecten blijven de hele tijd van de beurs (20 - 22
april 2017) op de REVAnueva-stand.
Elke genomineerde kan op de stand aanwezig zijn
tijdens de beurs om het publiek verder uitleg te
verschaffen.
13. Op- en afbouw van de REVAnueva-stand
De producten, prototypes, schaalmodellen en/of het
bijkomend beeldmateriaal worden op de stand gebracht op woensdag 19 april 2017 tijdens de opbouw
van de beurs tussen 8 en 14 uur.
Ze worden opgehaald na sluiting van de beurs, op
zaterdag 22 april vanaf 18.30 tot 22 uur.
14. Verantwoordelijkheid van de inzender
De inzenders zijn verantwoordelijk voor de copyrights,
octrooien en/of patenten.
15. Foto’s en beeldmateriaal
De foto’s genomen door REVA tijdens de tentoonstelling zijn copyright-vrij voor de media, de beurs en ook
achteraf.
16. Afgelasting
REVA kan niet verantwoordelijk zijn voor een afgelasting.

Succes!

