PERSBERICHT – Utrecht, 7 januari 2016

NRW JAARPRIJS 2016 INSCHRIJVING GEOPEND
De inschrijving voor de NRW Jaarprijs 2016 is weer geopend. Tot en met 31 maart a.s. kunnen
partijen hun beste retailontwikkeling indienen voor deze prestigieuze prijs.
Elk jaar kent een deskundige jury de NRW Jaarprijs toe aan de meest inspirerende en
vernieuwende retail(her)ontwikkeling. De mate waarin het project een toekomstbestendige
bijdrage levert aan de kwaliteit van het winkellandschap in Nederland staat hierbij centraal.
Juryvoorzitter Jos Sentel, directeur ThirdPlace, onderstreept het belang van de NRW Jaarprijs:
“De NRW Jaarprijs is al bijna drie decennia lang het ijkpunt voor de winkelvastgoedsector. De
breed samengestelde vakjury legt winkelprojecten zorgvuldig langs de meetlat en baseert haar
oordeel op innovatie, leereffecten en de betekenis voor de omgeving. Uiteraard speelt het
oordeel van consumenten en ondernemers daarbij een belangrijke rol.”
In 2014 werd de Markthal in Rotterdam uitgeroepen tot winnaar. Ontwikkelaar Hans de Jong,
Managing Partner Provast; “De NRW Jaarprijs 2015 is toch wel de mooiste van alle prijzen die
Provast met de Markthal heeft gewonnen. Zelfs de internationale prijzen kunnen niet op tegen
erkenning van vakmanschap door de NRW jury van professionals uit de eigen peer group.”
Op de PROVADA 2016 worden de finalisten bekend gemaakt. Tijdens het NRW jaarcongres op
15 september hoort u wie dit jaar de winnaar wordt van de NRW Jaarprijs.
Alle informatie en voorwaarden kunt u vinden op de website NRW Jaarprijs 2016.
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NOOT VOOR DE PERS
De Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW) is een actieve vereniging waar ruim 500
toonaangevende vastgoedprofessionals continu samenwerken aan een aantrekkelijk en
toekomstbestendig winkellandschap voor de consument.
Voor meer informatie over NRW en over de NRW Jaarprijs kunt u contact opnemen met
Brigit Gerritse, directeur NRW
M 06 – 29 50 55 89 of via email b.gerritse@nrw.nl.
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