
CHECKLIST VOOR INZENDINGEN

Met dit document kunt je controleren of je alle benodigde informatie en materialen hebt om jouw 
interieurproject in te zenden voor de Baars & Bloemhoff Maatwerk Awards 2020.



AWARD CATEGORIEËN

DUURZAAM INTERIEUR 2020

Deze categorie is voor interieurs die blijk geven van een duurzame, toekomstgerichte visie. Inzendingen 
dienen aan minstens één van onderstaande criteria te voldoen: 

 • Het interieur maakt op een integere manier gebruik van materialen en grondstoffen en   
       er is bewust gekozen voor materialen met een lage milieu-impact.
 • Het interieur bevat gerecyclede materialen en/of materialen kunnen na sloop worden   
       gerecycled
 • Er is aandacht voor aanpasbaarheid om een lange levensduur mogelijk te maken. 

HORECA INTERIEUR 2020

Deze categorie is voor hotel, (koffie)bar, restaurant, lunchroom en (eet)café interieurs die voldoen aan 
de volgende criteria: gevoel voor materialen en de context waarin deze zijn toegepast, toepassing van 
traditionele en/of innovatie technieken, een hoogwaardige afwerking. 

KEUKEN INTERIEUR 2020

Deze categorie is voor keuken interieurs die voldoen aan de volgende criteria: gevoel voor materialen 
en de context waarin deze zijn toegepast, toepassing van traditionele en/of innovatie technieken, een 
hoogwaardige afwerking. 

MAATWERK MEUBEL 2020 

Deze categorie is voor maatwerk meubels die voldoen aan de volgende criteria: gevoel voor materialen 
en de context waarin deze zijn toegepast, toepassing van traditionele en/of innovatie technieken, een 
hoogwaardige afwerking. Met Maatwerk Meubel wordt expliciet geen interieur bedoeld, maar uitsluitend 
een interieurelement zoals een inbouwkast, kastenwand, tv-meubel, badkamermeubel, etc. 

RETAIL INTERIEUR 2020

Deze categorie is voor retail interieurs die voldoen aan de volgende criteria: gevoel voor materialen 
en de context waarin deze zijn toegepast, toepassing van traditionele en/of innovatie technieken, een 
hoogwaardige afwerking. 

SOLID SURFACE INTERIEUR 2020

Deze categorie is voor interieurs waarin het thermovormbare materiaal solid surface prominent aanwezig 
is en voldoen aan de volgende criteria: gevoel voor materialen en de context waarin deze zijn toegepast, 
toepassing van traditionele en/of innovatie technieken, een hoogwaardige afwerking.

WONEN INTERIEUR 2020

Deze categorie is voor interieurs van woningen van particuliere opdrachtgevers die voldoen aan de 
volgende criteria: gevoel voor materialen en de context waarin deze zijn toegepast, toepassing van 
traditionele en/of innovatie technieken, een hoogwaardige afwerking. Het interieur betreft meer dan één 
vertrek in de desbetreffende woning. 

ZAKELIJK INTERIEUR 2020

Deze categorie is voor zakelijke interieurs die voldoen aan de volgende criteria: gevoel voor materialen 
en de context waarin deze zijn toegepast, toepassing van traditionele en/of innovatie technieken, een 
hoogwaardige afwerking.  



CHECKLIST VOOR INZENDINGEN

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • Voornaam

 • E-mailadres

 • Bedrijfsnaam

 • Jouw Baars & Bloemhoff klantnummer
    Indien je een project in naam van een ander bedrijf inzendt, is dit niet noodzakelijk. 

 • De vestiging waar je klant bent
     Indien je een project in naam van een ander bedrijf inzendt, is dit niet noodzakelijk.

 

AWARD CATEGORIE

 • Selecteer de categorie waarvoor jij een project/meubel wilt inzenden
   Kies een passende award categorie voor jouw project/meubel op basis van de lijst op de voorgaande pagina. Het is niet  
    toegestaan om hetzelfde project in te dienen bij meerdere categorieën. Wel is het toegestaan verschillende projecten in 
    te dienen, maar maximaal één project per categorie. Als je twijfelt over de juiste categorie neem dan contact op met je  
    vestiging of marketing@baars-bloemhoff.nl, we helpen je graag verder. 

 
PROJECT INFORMATIE

 • Wat is de naam van het project?
    Een korte naam die het type ruimte vermeldt en de locatie. Bijvoorbeeld: ‘Restaurant Goud, Rotterdam’. 

 • Wie heeft het project ontworpen?
    Het bedrijf, studio of persoon verantwoordelijk voor het ontwerp van het interieur. Ben je dit zelf? Vul dan je eigen   
    bedrijfsnaam in.

 • Datum van oplevering
    Alleen projecten opgeleverd tussen 1 juli 2019 en 31 augustus 2020 zijn toegestaan voor deelname. 

 • Toegepaste materialen
   Selecteer de materialen die zijn toegepast uit de collectie van Baars & Bloemhoff.

 • Waarom zou dit project/meubel moeten winnen?
    De jury beoordeelt op de volgende criteria: kennis van en gevoel voor materialen en de context waarin deze zijn 
    toegepast; toepassing van traditionele en/of innovatieve technieken; zorgvuldige afwerking met oog voor detail. Vertel  
    ons alsjeblieft hoe jouw project voldoet aan deze criteria in ca. 50 – 200 woorden.

PROJECT FOTO’S/VIDEO

 • Upload een minimum van 3 en maximum 5 foto’s die een goed beeld geven van het project
    De maximum toegestane bestandgrootte is 10 MB. 

 • Link naar website of video
   Indien je graag een video met ons wilt delen die niet online staat, kun je deze mailen naar marketing@baars-bloemhoff.nl  

    o.v.v. de bedrijfs- en projectnaam.

 • Wat is de naam van de fotograaf?

 • Wij vragen je toestemming voor publicatie van de foto’s en/of video op onze website en social  
   media en andere marketing kanalen
    Wij zullen bij publicatie ten allen tijden de de naam van de ontwerper, uitvoerende partij en fotograaf vermelden.



BEN JIJ KLAAR VOOR DE MAATWERK AWARDS 2020?
zend via baars-bloemhoff.nl jouw project in

VRAGEN?
neem contact op met je vestiging, we helpen je graag verder

START INZENDINGEN 
01.06.2020

SLUITING INZENDINGEN 
31.08.2020

BEKENDMAKING REGIO WINNAARS 
oktober

STEMMEN PUBLIEKSPRIJS
november

LANDELIJKE FINALE 
januari/februari 2021


