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Inleiding 
 
In 2007 bestaat De Peperklip 25 jaar. Dit woongebouw ligt in het oude havengebied van Rotterdam 
Feijenoord en wordt bewoond door circa 1.500 mensen van circa 60 nationaliteiten in 545 woningen. 
Het gebouw werd ontworpen door de architect Carlos (Carel) Weeber, winnaar van de Maaskantprijs 
2006. De Peperklip is steeds spraakmakend gebleken.  
 
De laatste jaren heeft Vestia Rotterdam Feijenoord, de huidige eigenaar van het gebouw, veel 
geïnvesteerd in de leefbaarheid van dit woongebouw. Daarbij zijn bijzondere resultaten geboekt. Een 
voorbeeld is de inzet van de floormanager die ervoor heeft gezorgd dat bewoners zich zelf weer 
verantwoordelijk voelen voor hun woonomgeving, wat de leefbaarheid gunstig heeft beïnvloed. Een 
ander voorbeeld is de invoering van de leefstijlen. Op dit moment vormen de leefstijlen de basis 
waarop Vestia Rotterdam Feijenoord woningen verhuurt in de Peperklip. Uitgangspunt daarbij is de 
manier waarop bewoners van een portiek hebben afgesproken samen te willen leven. Uit onderzoek 
blijkt dat 74% van de bewoners van de Peperklip er trots op is in de Peperklip te wonen (bron: USP, 
december 2006). 
 
De Peperklip is een bijzonder gebouw, dat echter ook technische problemen kent. In 1995 onderging 
de Peperklip een eerste renovatie. Vestia Rotterdam Feijenoord verricht momenteel wederom 
onderhoudswerkzaamheden en wil ook de nodige verbeteringen doorvoeren bij de zes entrees in de 
drie koppen van het gebouw en de daarmee verbonden interne doorgangen. De huidige manier om 
het gebouw te ontsluiten blijkt onhandig. Er is overlast van hangjongeren, er is veel vandalisme 
en vervuiling en er heerst een gevoel van onveiligheid. Vestia hecht belang aan het feit dat de 
bewoners niet gelukkig zijn met de huidige situatie. Hun wensen voor verbetering zijn door Vestia 
Rotterdam Feijenoord geïnventariseerd, maar een voor de hand liggende oplossing dient zich nog 
niet aan.  
 
Vestia heeft besloten een openbare projectprijsvraag uit te schrijven onder jonge (interieur) 
architecten om een keuze te kunnen maken uit meerdere voorstellen die een goede oplossing 
bieden voor de gewenste verbeteringen en het winnend ontwerp te realiseren. De prijsvraag wordt 
geheel via internet uitgeschreven. Deelname is uitsluitend mogelijk na aanmelding; deelname staat 
open voor (interieur)architecten die zijn geboren op of na 20 februari 1967.  
 
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury bestaande uit: 
Piet Vollaard, directeur Archined (voorzitter zonder stemrecht) 
Helena Casanova, architect Casanova Hernández architecten 
Ergün Erkoçu, artistiek directeur en hoofd-onderzoeker MEMAR•DUT©H architects 
Jenny Schakelaar, bedrijfsdirecteur Vestia Rotterdam Feijenoord 
Irene Prinsen, voorzitter van de Bewonerswerkgroep Peperklip 
Carlos Weeber, architect BNA te Curaçao 
 
Aan de prijsvraag is een prijzengeld verbonden van € 10.000,- excl. btw. Het prijzengeld wordt als 
volgt verdeeld: de eerste prijs is een bedrag van € 5.000,- excl. btw, de tweede prijs is € 3.000,- excl. 
btw en de derde prijs is € 2.000,- excl. btw. Het winnend ontwerp wordt uitgevoerd. Hamit Karakus, 
wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening van Rotterdam zal de prijsuitreiking verrichten. 
 
Omdat het gebouw deel uitmaakt van de architectuurgeschiedenis van Rotterdam (en daarbuiten), 
oriënteert Vestia zich op de mogelijkheid om de prijsvraaginzendingen onder de aandacht te 
brengen van een breed publiek. Aan deze intentie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wat wel bekend is, is dat de Peperklip in het kader van Rotterdam 2007, City of Architecture op de 
lijst van veertig gebouwen staat die de hoofdrol spelen in het programma van Sites & Stories.  
 
In het onderstaande wedstrijdprogramma zijn de vraagstelling en alle regels die gelden tijdens deze 
prijsvraag gespecificeerd. Dit wedstrijdprogramma en alle bijlagen zijn bindend voor de uitschrijver en de 
juryleden. De deelnemers geven door inzending aan dit wedstrijdprogramma te onderschrijven.  
 
Dit wedstrijdprogramma is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals 
beschreven in het Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige Opdrachten en genoemd in het Convenant 
Wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.  
 
Vestia heeft Architectuur Lokaal, beheerder van het landelijke Steunpunt Ontwerpwedstrijden, gevraagd 
om de organisatie van de prijsvraag uit te voeren. 
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Hoofdstuk 1: Opdrachtomschrijving 

 

1. 1  locatie en opgave 
Het wooncomplex De Peperklip is gesitueerd aan Vuurplaat, Draaischijf, Rosestraat, Lodewijk 
Pincoffsplein, Lodewijk Pincoffsweg en Stootblok, Rotterdam Feijenoord. Het gebouw bestaat uit 
laagbouw gedeelten met in totaal 47 portieken in de laagbouw van vier bouwlagen. De drie koppen liggen 
aan:  

1. Lodewijk Pincoffsplein – 8 woonlagen 
2. Lodwijk Pincoffsweg – 6 woonlagen 
3. Vuurplaat – 8 woonlagen 

De koppen worden ontsloten door 6 entrees met elk een trappenhuis. Deze entrees zijn per kop (2 
entrees) verbonden door een interne doorgang. Eén van de huidige entrees is afwijkend in de 
vormgeving. De entrees bestaan uit puien en algemene ruimten, waaronder wordt verstaan hal, 
trappenhuizen, liftdeuren, interieur liftcabines en alle benodigde elementen zoals brievenbussen, 
belborden, videofooninstallatie en verlichting.  
Zie voor alle informatie de bijlagen  
 
De opgave betreft het leveren van een realistisch, uitvoerbaar ontwerp voor de volledige verbetering van 
de zes entrees van de hoogbouw, dat:  
a. een oplossing biedt voor de huidige problemen, (hangjongeren, vandalisme en vervuiling), 
b. de huurders en passanten een veilige en vertrouwde doorgang naar hun woning biedt, 
c. dat goede mogelijkheden biedt voor beheer en onderhoud op de langere termijn.  
 

1.2  randvoorwaarden 
De ontwerpen dienen aan de volgende randvoorwaarden te voldoen:  
a.  Ruimtelijk:  

- het ontwerp moet voldoen aan het gestelde in de welstandsnota van de gemeente Rotterdam 
b. Financieel:  
 - het project moet worden gerealiseerd binnen het bouwbudget van € 600.000 euro excl. btw 

- de projectbegroting dient te worden opgesteld volgens de elementenmethode  
c. Juridisch: het ontwerp moet voldoen aan alle geldende wetten en regelingen. 
d. Het ontwerp moet voldoen aan alle elementen uit het programma van eisen. 
 

1.3  programma van eisen  
- de vernieuwde entrees en algemene ruimten zijn overzichtelijk en herkenbaar in het straatbeeld. Zij 

passen in de uitstraling van het woongebouw de Peperklip. 
-  de vernieuwde entrees zijn zo transparant mogelijk wat betreft het doorzicht van de straatzijde naar 

de binnenplaats en het zicht op de trap en naar de lift. De entrees en algemene ruimten hebben 
geen dode hoeken en nodigen niet uit tot het achterlaten van spullen (kinderwagens, fietsen e.d.). 

-  er dient een oplossing te worden voorgesteld voor de huidige kasten met brievenbussen. Deze 
worden als hinderlijk ervaren voor het gewenste doorzicht en voor het gevoel van veiligheid van en 
naar de straat; bovendien nemen zij het daglicht in de hal weg.  

-  de entrees zijn afsluitbaar en toegankelijk voor rolstoelen. 
-  de vormgeving van de trappenhuizen, liftdeuren en liftcabines maken deel uit van het ontwerp, 

evenals bellen en videofooninstallatie. 
- de huidige verlichting wordt als onvoldoende ervaren, gevraagd wordt daarom om een 

verlichtingsplan waardoor de hal te allen tijde goed verlicht is. Het verlichtingsplan dient minimaal te 
voldoen aan de eisen van Politiekeurmerk Veilig Complex. De huidige verlichting is geschakeld aan 
de straatverlichting. Het verlichtingsplan dient te voorzien in aparte schemaschakeling.  

-  voor de nieuwe entrees worden duurzame, onderhoudsvrije en vandaalbestendige materialen 
gebruikt. In de vernieuwde entrees zijn de vloerafwerkingen (tegels) vervangen en er is 
vervolgschilderwerk uitgevoerd. 

 
Alle elementen uit het programma van eisen zijn verplicht. 
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Hoofdstuk 2: De wedstrijdregels 

 

2.1  namen en adressen  
Deze prijsvraag wordt aangeduid met de naam Nieuwe toegangen voor de koppen van de Peperklip 
en wordt uitgeschreven door Vestia Rotterdam Feijenoord. 
 
Namens de uitschrijver treedt als contactpersoon op:  
Jacqueline Wippo, Architectuur Lokaal 
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
T 020 530 40 00 
E jacqueline.wippo@arch-lokaal.nl  
 
De wedstrijd verloopt via de website www.peperklip.nl  
 

2.2 soort prijsvraag 
De prijsvraag is een openbare projectprijsvraag. 
 

2.3  doelstellingen  
De doelstellingen van deze prijsvraag zijn:  
- het verkrijgen van realiseerbare ontwerpen die een oplossing bieden voor de huidige problemen, zodat 
hieruit een keuze voor een voorstel kan worden gemaakt dat wordt uitgevoerd. 
- het bieden van een mogelijkheid aan jonge ontwerpers, hun kennis en kunde in te zetten voor een 
bijzonder gebouw in de architectuurgeschiedenis van Rotterdam en daaraan recht te doen. 
 

2.4  deelnemers  
Deelname aan deze openbare prijsvraag staat voor alle architecten en interieurarchitecten die op of na 
20 februari 1967 zijn geboren en die zijn ingeschreven in het Nederlands Architectenregister.  
Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk na aanmelding. Geïnteresseerde deelnemers kunnen 
zich aanmelden via het aanmeldingsformulier vóór 27 maart 2007,17.00 uur. Uitgesloten van deelname 
zijn de juryleden en hun bureaus evenals degenen die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de 
voorbereiding van de prijsvraag. 
  

2.5  inzendingen  

Inzendingen zijn uiterlijk op vrijdag 4 mei 2007 om 17.00 uur ontvangen op het inzendadres: 
Architectuur Lokaal, Tussen de Bogen 18, 1013 JB Amsterdam 

 
Een inzending moet bestaan uit: 
1. Twee verticale panelen van A1 formaat. Andere formaten zijn niet toegestaan. De panelen zijn licht 

van gewicht en relatief stijf van structuur. Ze moeten op vier hoeken voorzien zijn van gaatjes om ze 
op te kunnen hangen.  
-  paneel 1 bevat tekeningen van de situatie, aanzicht puien, functieduidingen. In ieder geval bevat dit 

paneel plattegronden, plattegrond (schaal 1:50) en dwars- en lengtedoorsnede (schaal 1:50).  
-  paneel 2 geeft een ruimtelijke indruk, impressies van de inrichting, isometrieën, perspectieven, 

relevante details naar keuze. Verder tekeningen die inzicht geven in gebruik, maatvoering, 
materiaal- en kleurgebruik. 

 
2. Een brochure op A4 formaat. De brochure moet in zevenvoud worden ingeleverd. De brochure is 

losbladig, per pagina genummerd en probleemloos te reproduceren zonder verlies aan 
inzichtelijkheid of leesbaarheid. Op het omslag van de brochure moet het gekozen motto van de 
inzending worden vermeld. Illustraties bij de tekst zijn geoorloofd. 

 In maximaal 350 woorden bevat de brochure in ieder geval: 
 -  een visie op de opgave, planmotivering en toelichting, 
 -  een toelichting op de uitgangspunten van het idee, waarbij wordt ingegaan op de manier waarop 

 het ontwerp bijdraagt aan de verbetering van de bestaande situatie, 
 -  bijzonderheden en details, eventueel kritische kanttekeningen en aanbevelingen. 
     Tevens bevat de brochure: 
 -  eventueel ervaringen tijdens het ontwerpproces, 
 -  een verkleining van de panelen, 

- de projectbegroting. 
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3. Een cd-rom met daarop de complete inzending, dus: alle afbeeldingen (minimaal 300 dpi per 

afbeelding), de volledige brochure en het motto. Het motto dient ook op de cd-rom en het hoesje 
daarvan te zijn vermeld. 

 
Er mogen geen varianten worden ingediend. Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling 
betrokken.  
 
De inzendingen dienen anoniem te zijn. Alle ontwerpen moeten worden ingezonden onder motto, 
bestaande uit Latijnse lettervormen of Arabische dan wel Romeinse cijfers. Het motto moet voorkomen 
op alle bij de inzending behorende bescheiden en de verpakking daarvan.  
 
Wordt door een inzender meer dan één ontwerp ingezonden, dan moet voor elk ontwerp een ander motto 
worden gekozen en elk ontwerp afzonderlijk worden verpakt en verzonden.  
 
Op geen van de stukken van de inzending of de verpakking mag het handschrift van de indiener 
voorkomen, noch enig teken of lakstempel of iets dergelijks, waaruit de herkomst van de inzending zou 
kunnen worden afgeleid. 
 
De inzending dient vergezeld te gaan van twee brieven: 
1.  een naambrief, een gesloten envelop met buiten op het motto en de vermelding 'naambrief' en 

binnenin:  
- naam, adres en geboortedatum van de inzender. In geval van een gezamenlijke inzending moet de  

hoofdverantwoordelijke worden genoemd, en worden ook de namen en adressen van alle 
betrokkenen genoemd. De hoofdverantwoordelijke ontwerper is geboren op of na 20 februari 1967. 

- een verklaring dat het ontwerp geestelijk eigendom is van de ontwerper (in geval van gezamenlijk 
 ontwerp dient de hoofdverantwoordelijke te worden genoemd); 
- een kopie van het bewijs van inschrijving met het registratienummer waaronder de  
 (hoofd)ontwerper is ingeschreven in het Nederlands Architectenregister. 

 
2. een adresbrief: een gesloten enveloppe met buiten op het motto en de vermelding 'adresbrief' en 
binnenin een correspondentieadres, niet zijnde het adres van de inzender. De adresbrief dient ertoe om 
zonodig in contact te kunnen treden met de inzender, zonder dat de anonimiteit wordt doorbroken.  

 
De jury heeft de bevoegdheid alle naambrieven na de uitspraak te openen en de namen van de inzenders 
bekend te maken.  
  

2.6 tijdschema van de prijsvraag 
De prijsvraag  verloopt volgens het onderstaand tijdschema: 
 
uitschrijving     week 8, dinsdag 20 februari 2007 
sluiting aanmelding    week 13 dinsdag 27 maart 2007 uiterlijk 17.00 uur 
indienen vragen     week 14, tot en met dinsdag 3 april 2007 
beantwoorden vragen    week 15, dinsdag 10 april 2007 
sluiting inzendtermijn    week 18, vrijdag 4 mei 2007 uiterlijk 17.00 uur 
toetsing inzendingen     week 19 en 20 
jurering inzendingen    week 21 en 22   
bekendmaking genomineerden   week 23, vrijdag 8 juni 2007  
bekendmaking juryrapport/prijsuitreiking week 26, vrijdag 29 juni 2007  

 
2.7  tussentijdse informatie 
Schriftelijke vragen met betrekking tot het wedstrijdprogramma kunnen worden ingediend tot en met 
uiterlijk  3 april 2007. Beantwoording van de vragen vindt plaats tot en met 10 april 2007. 
 
Na de vragenronde worden alle gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden en relevante 
informatie in één document op schrift gesteld en aan alle deelnemers ter beschikking gesteld via de 
website www.peperklip.nl  
Dit document geldt vanaf dat moment als aanhangsel van het wedstrijdprogramma en heeft dezelfde 
binding. Overleg buiten deze procedure is niet toegestaan. 
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2.8  jury 
De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit de volgende leden:  
 
Piet Vollaard, directeur Archined (voorzitter zonder stemrecht) 
Helena Casanova, architect Casanova Hernández architecten 
Ergün Erkoçu, artistiek directeur en hoofd-onderzoeker MEMAR•DUT©H architects 

Jenny Schakelaar, bedrijfsdirecteur Vestia Rotterdam Feijenoord 
Irene Prinsen, voorzitter van de Bewonerswerkgroep Peperklip 
Carlos Weeber, architect BNA te Curaçao 
  
Bij verhindering van één der leden van de jury wordt een reservelid opgeroepen met eenzelfde kwalificatie 
als het verhinderde lid.  
De jury is onafhankelijk van de deelnemers en doet een autonome uitspraak. 
Het secretariaat van de jury wordt gevoerd door Architectuur Lokaal. 
 

2.9  beoordelingscriteria 
De inzendingen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria: 
In willekeurige volgorde:  
-  inventiviteit, creativiteit en verbeeldingskracht van het ontwerp, 
- de uitwerking van de gegeven uitgangspunten voor de opgave, 
- de mate waarin het ontwerp een oplossing biedt voor de bestaande problemen, 
- de inzichtelijkheid van het ontwerp, 
-  de mate waarin de vernieuwde entrees en algemene ruimten bijdragen aan een gevoel van 

veiligheid en vertrouwdheid voor huurders en pasanten.   
 

2.10  beoordelingsprocedure 
De beoordelingsprocedure verloopt als volgt:  
 
a. toetsingsfase:  
Na het inleveren van de inzendingen worden deze in de weken 19 en 20 getoetst door Hans Moerenhout, 
manager Vastgoedbeheer Vestia Rotterdam Feijenoord. Daan Ossewaarde, projectleider Vestia 
Rotterdam Feijenoord, Peter Koning, directeur Mudde. 
 
De inzendingen worden getoetst aan de randvoorwaarden zoals die genoemd zijn in dit wedstrijdpro-
gramma en de bijbehorende bijlagen. Tevens worden de inzendingen getoetst aan de wedstrijdregels 
zoals genoemd in dit wedstrijdprogramma. De resultaten hiervan worden ter beschikking gesteld aan de 
jury. 
Inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet in de beoordeling betrokken. De 
beslissing hierover wordt genomen door de uitschrijver, gehoord de jury. 
 
b. beoordelingsfase: 
In de weken 21 en 22 vindt de beoordeling plaats.  
De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave, randvoorwaarden en 
programma van eisen, en analyseert de inzendingen op de afzonderlijke beoordelingscriteria.  
Vervolgens geeft de jury op basis van een integrale beoordeling aan welke maximaal vijf inzendingen 
voor nominatie in aanmerking komen. Uit deze vijf inzendingen wijst de jury een eerste, tweede en derde 
prijswinnaar aan. 
 
Uitschrijver en deelnemers zullen zich onvoorwaardelijk aan de uitspraak van de jury onderwerpen. 
 
Bij de prijsuitreiking wordt de juryuitspraak bekendgemaakt en worden de naambrieven geopend.  
 

2.11  juryrapport 
Op 29 juni 2007 wordt het rapport van de jury openbaar gemaakt op de website www.peperklip.nl 
Hamit Karakus, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening van Rotterdam zal de prijsuitreiking 
verrichten. 
 
Het juryrapport bevat een algemene interpretatie van de gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop 
van de beoordeling en geeft aan in welke ronde de niet bekroonde ontwerpen zijn afgevallen.  
Bovendien bevat het juryrapport een evaluatie van de resultaten van de prijsvraag en aanbevelingen aan 
de uitschrijver.  
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2.12  prijzen 
Het totale prijzenbedrag bedraagt € 10.000,- (exclusief de door de uitschrijver te vergoeden BTW). Het 
prijzengeld wordt als volgt verdeeld: de eerste prijs is een bedrag van € 5.000,- (excl. btw), de tweede 
prijs is € 3.000,- (excl. btw) en de derde € 2.000,- (excl. btw.) 
 
De uitschrijver zal het totale prijzenbedrag uiterlijk 2 weken na de prijsuitreiking uitbetalen. 
 
De jury kan inzendingen met een eervolle vermelding onderscheiden. Aan deze eervolle vermeldingen is 
geen prijzengeld verbonden.  
 

2.13  vervolg op de prijsvraag  
De uitschrijver heeft de intentie de opdracht tot realisering van het project te verstrekken aan de 
deelnemer die na de beoordeling zoals hierboven omschreven, wordt aangewezen als eerste 
prijswinnaar, mits de jury heeft besloten dat geen van de inzendingen voldoet aan de eisen waardoor 
geen eerste prijswinnaar wordt aangewezen. 
Uitschrijver en ontwerper van de winnende inzending zullen het vervolgscenario dat erop is gericht het 
winnende ontwerp uit te voeren in overleg bepalen. 
 

2.14  publiciteit, publicaties en tentoonstelling 
Het is deelnemers, juryleden of anderen dan de projectleider, niet toegestaan in de publiciteit te treden 
over zaken die inhoudelijk samenhangen met de inzendingen of de prijsvraag als zodanig, voordat het 
besluit van de uitschrijver is bekend gemaakt.  
De genomineerde inzendingen zullen bij de prijsuitreiking tentoongesteld worden en gepubliceerd op de 
website. Tevens oriënteert Vestia zich op de mogelijkheid, de genomineerde inzendingen onder de 
aandacht te brengen van een breed publiek, wellicht in het kader van Rotterdam Architectuurstad 2007, 
dan wel in een publicatie. Aan deze intentie kunnen geen rechten worden ontleend. Wat wel bekend is, 
is dat de Peperklip in het kader van Rotterdam 2007, City of Architecture op de lijst van veertig 
gebouwen staat die de hoofdrol spelen in het programma van Sites & Stories. Nadere informatie 
wordt verstrekt via de website zodra deze beschikbaar is. 
 

2.15  auteursrechten  
De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers.  
 

2.16  gebruik, verzekering, eigendom en terugzending van de ingezonden 
bescheiden  
Alle voor de wedstrijd ingezonden stukken betreffende de ontwerpen blijven gedurende 12 weken na de 
inzendingsdatum ter beschikking van de opdrachtgever.  
Gedurende deze termijn zijn de ingezonden bescheiden niet verzekerd. 
Gedurende de termijn dat de ingezonden bescheiden ter beschikking staan van de opdrachtgever, heeft 
de opdrachtgever het recht de ingezonden bescheiden te publiceren of te exposeren op de wijze zoals 
vermeld in dit wedstrijdprogramma, zonder daarvoor de ontwerper enige vergoeding schuldig te zijn. Voor 
afbeelding, publicatie of tentoonstelling op andere wijze, is toestemming van de ontwerper vereist. 
Na afloop van deze termijn, vanaf 3 augustus 2007, kunnen de inzendingen worden opgehaald bij Vestia, 
Hilledijk 17, Rotterdam. Dit met uitzondering van de ingezonden bescheiden van het voor uitvoering 
aangewezen ontwerp, die het eigendom van de opdrachtgever worden.  
Na 7 september 2007 worden de niet opgehaalde inzendingen vernietigd. 

 
2.17  geschillen  
Voorkomende geschillen -ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd- die 
tussen uitschrijver, deelnemers en juryleden mochten ontstaan naar aanleiding van de prijsvraag, worden 
beslecht bij arbitrage. Arbitrage geschiedt overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting 
Arbitrage Instituut Bouwkunst, zoals dat luidt drie maanden voor de dag waarop de inzendingen moeten 
worden ingeleverd.  
 

2.18  slot  
Voor deze prijsvraag gelden de voorwaarden zoals vermeld in dit prijsvraagprogramma. 


