REGLEMENT LABEL MAKE R HAN D MAD E I N B RU G G E
1.

De kandidaat is zelfstandig in hoofd- of bijberoep.

2.

De kandidaat is een eenmanszaak of bedrijf.

3.

De kandidaat heeft zijn/haar maatschappelijke zetel, woonplaats, atelier of eigen winkel op het grondgebied Brugge
of binnen een straal van 10 kilometer gerekend vanaf de Grote Markt te Brugge.

4.

De jury beslist op basis van het ingediende dossier, de volgende criteria en de geformuleerde motivatie.
4.1.

Lokale productie: het hoofdaandeel van de productie gebeurt in regio Brugge (Beernem, Blankenberge,
Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke).
4.2. Product: het resultaat van het handwerk zijn unieke fysieke producten, producten in beperkte oplage of
maatwerk (producten op vraag/maat).
4.3. Ambachtelijke productie: de kandidaat is actief binnen de ambachten en met bijzondere competenties in
ambachtelijke productie. De visie van Handmade in Brugge op ambachten is richtinggevend. Te vinden op de
website onder ‘Meer info over het label’.
4.4. Handwerk: het hoofdaandeel van de productie is handgemaakt.
5.

Handmade in Brugge gaat op zoek naar die ambachtelijke makers die uitblinken in hun ambacht en duidelijk het
verschil maken. Dit kan o.a. door een uitmuntende kwaliteit, vernieuwing en experiment, skills en ervaring, creatief
ondernemerschap, familiale traditie, gebruik lokale grondstoffen, duurzaamheid, verrassend businessmodel …

6.

Per oproep worden maximum 5 labels aan restaurants uitgereikt.

7.

De beraadslaging van de jury is vertrouwelijk en – behoudens de mededeling van de beslissing – wordt er geen
briefwisseling over gevoerd.

8.

De jury kan bijkomende info opvragen of een plaatsbezoek brengen in het kader van de jurering.

9.

De inschrijving gebeurt via een volledig ingevuld digitaal inschrijvingsformulier, inclusief de gevraagde bijlagen
(uitgebreid professioneel curriculum en een portfolio).

10. De kandidaat schrijft zich in op de voorgeschreven wijze, volgens de gestelde procedures en vòòr het verstrijken van
de deadlines. Kandidaturen die verstuurd worden na de deadline worden als ongeldig verklaard. Als datum geldt de
postdatum.
11. Bij niet-selectie heeft de kandidaat het recht zijn dossier opnieuw voor te leggen bij de volgende ronde.
12. De kandidaat is verantwoordelijk voor de waarheid en juistheid van de verstrekte gegevens.
13. Enkel die ondernemers die het label door de jury toegekend kregen, kunnen het label ‘Maker Handmade in Brugge’
gebruiken in hun communicatie. Zij die het label ontvangen, krijgen het toegekend voor de periode van 3 jaar. De
makers die het label toegewezen kregen, vullen jaarlijks een verklaring op eer in om aan te tonen dat ze nog steeds
voldoen aan de criteria.
14. De deelnemer heeft dit reglement doorgenomen en verklaart zich akkoord met de inhoud ervan.
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