
 
 
 
Wedstrijdreglement en overzicht planning 2016 – 2017  
 

1. Inschrijving is mogelijk voor schoonheidsspecialisten en schoonheidssalons die ingeschreven 
zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België en op 1 januari 2017 drie jaar of 
langer in het vak zitten. 

2. Inschrijving geldt alleen voor Nederlandstaligen werkend in Vlaanderen en Brussel. 
3. Het inschrijfgeld bedraagt 60,00 BTWI/categorie ; na ontvangst van deze factuur, dient dit 

bedrag binnen 30 dagen overgemaakt te worden t.n.v. de organisatie 
‘Schoonheidsspecialiste/salon van het Jaar – Sonar Media’. Is dit niet het geval, dan kan 
deelname geweigerd worden. 

4. Inzending voor deelname dient te geschieden d.m.v. bijgevoegd formulier (pagina 1 en 2) en 
geldt van begin januari t/m eind maart 2017.   

5. In april ontvangen alle deelnemers de vragenlijst m.b.t. de jurering. Deze schriftelijke 
uitwerking, aangevuld met een visueel aspect, dient uiterlijk voor 10 juni in het bezit te zijn 
van de organisatie.  Deelnemers worden tevens gratis opgenomen op de beauty- en 
wellnessfinder www.belbeauty.be.  

6. De vakkundige jury beoordeelt de inzendingen en maakt op basis hiervan een selectie van 
(minimaal) 15 genomineerden. 

7. In de maand september 2017 worden deze genomineerden bezocht door een onafhankelijk 
persoon. In dit kader geef ik toestemming om een kosteloze behandeling aan te bieden aan 
het jurylid. 

8. In oktober selecteert de vakjury de winnaars.  
9. Alle materiaal blijft in bezit van de organisatie. 
10. Uitgesloten van deelname: de winnaar mag zich vijf jaar na dato weer opgeven voor het 

event. 
11. De naam ‘Schoonheidsspecialiste van het Jaar’ mag gebruikt worden in alle uitingen; m.a.w. 

deelnemende schoonheidsspecialisten krijgen tools om eigen campagnes te voeren. 
12. De winnaar/winnares wordt bekend gemaakt, de twee andere kandidaten worden niet 

verder gerangschikt naar een tweede of een derde plaats, maar dragen beiden de titel 

‘finaliste’.  

13. De beslissing van de jury is onherroepelijk en niet voor enig verhaal vatbaar.  

14. Over een kandidaatstellingsdossier wordt geen briefwisseling gevoerd. Door het indienen 

van de kandidatuur gaat de kandidate akkoord met het huidige reglement en aanvaardt zij 

onherroepelijk de beslissing van de jury. Indien achteraf blijkt dat bepaalde door de of over 

de kandidate verstrekte gegevens onjuist zijn, kan de jury overgaan tot niet toekenning van 

de prijs aan de gekozen kandidate en een andere laureate bepalen.  

 

http://www.belbeauty.be/

