
 

Drink milieubewust, drink uit een herbruikbare beker! 

Uitleenreglement voor herbruikbare bekers 

 
1. De stad Halle  leent ……….. herbruikbare bekers uit aan de vereniging / school / particulier / bedrijf 

( schrapen wat niet past) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

voor de periode ……………………..  tot ………………………………. 

 

Telefoon of GSM-nummer:……………………………………. 

E-mailadres: ……………………………………………………. 

 

2. De herbruikbare bekers worden afgewassen, gedroogd en vervolgens netjes opgeborgen in de 

daartoe bestemde bak en teruggebracht ten laatste op …………………  bij: 

- de dienst evenementen, CC ’t Vondel, 2de verdieping, J. Possozplein 40 - 1500 Halle. . 

 

3. Het gebruik van de bekers is prioritair gericht naar activiteiten die plaatsvinden in Halle* en 

georganiseerd worden door: 

- particulieren die gedomicilieerd zijn in Halle 

- verenigingen met zetel in Halle  

- verengingen met zetel buiten Halle wanneer de georganiseerde activiteit in Halle plaatsvindt 

- bedrijven gevestigd in Halle  

- scholen uit Halle 

 

* De aanvrager kan de bekers gebruiken buiten Halle mits voldoende motivering bij de uitlenende 

stadsdienst en het verkrijgen van een schriftelijk akkoord. 

 

4. Het gebruik ervan is gratis. 

 

5. Bij teruggave van het pakket bekers wordt volgend bedrag aangerekend aan de ontlener voor: 

- Ontbrekende, beschadigde of niet volledig proper en gedroogde beker 1 euro/stuk 

- Ontbrekende of beschadigde opbergbak: 50 euro/stuk 

- Ontbrekende of beschadigde jeton: 0.05 euro/stuk 

- Ontbrekende of beschadigde jetonsorteerbak: 25 euro/stuk 

- Ontbrekende of beschadigde banner/roll-up: 100 € stuk 

     

6. De aanvrager verbindt zich ertoe om het ter beschikking gesteld communicatiemateriaal 

(banner/roller-up) te gebruiken. Het gebruik ervan wordt na afloop aangetoond door een foto te 

bezorgen aan de uitlenende stadsdienst. Naast de ter beschikking gestelde materialen zal de 

aanvrager gedurende het evenement op gepaste wijze de wijze het inzamelsysteem kenbaar maken 

(bijv. door het inzamelsysteem te vermelden op drankkaarten, bij digitale projecties, …).  

 

Indien de bekers niet overeenkomstig punt 2 worden teruggebracht, wordt 25 euro/bak extra 

aangerekend.   

 

Ondergetekenden verklaren zich akkoord met hogervermeld reglement 

 

De ontlener,       Voor de stad Halle 

         

 

      

Opgemaakt op twee exemplaren te  Halle op ………………………….. 

 

 



 

Drink milieubewust, drink uit een herbruikbare beker! 

Herbruikbare bekers: tips      

        

 Zorg voor een goede afstemming en communicatie binnen de eigen organisatie. Het is 

belangrijk dat de ploeg die de fuif of het evenement organiseert op de hoogte is van het 

ingevoerde systeem. Zij moeten perfect weten hoe het allemaal in z’n werk gaat. 

 

 Zorg er ook voor dat je het publiek van bij het begin van het evenement / fuif goed informeert 

(via slogans, affiches, presentator, het communicatiemateriaal gratis ter beschikking gesteld 

door de stad, …) en wijs hen erop dat de bekers met zorg dienen behandeld te worden.  

 

 Denk eraan om ook tijdens het evenement “reclame” te maken voor de herbruikbare bekers 

en vermeld de stad deze bekers gratis uitleent. Zo spoor je misschien wel andere 

verenigingen aan om ook gebruik te maken van de herbruikbare bekers. 

 

 Het doorsturen van enkele ludieke foto’s waarin het gebruik van herbruikbare bekers centraal 

staat wordt geapprecieerd. Zo kan de stad het bericht op de site zetten of via Facebook delen. 

 

 Voorzie je van voldoende bekers: 2 of 3 bekers per deelnemer, d.w.z. 200 à 300 bekers per 

100 mensen. 

 

Nog enkele praktische tips: 

 Spoel de bekers even uit vóór gebruik 

 Voorzie voldoende afdruiprekken en ruimte om te drogen. 

 Ververs regelmatig het spoelwater. 

 Best voorzie je voldoende ruimte om ded bekers te laten opdrogen. Heb je dat niet, voorzie 

dan voldoende handdoeken om de bekers af te drogen. Bekers moeten volledig droog zijn! 

 Zorg er ook voor dat de opbergbakken proper en droog zijn. 

 Voorzie voldoende man-/vrouwkracht tijdens het evenement om dit gebeuren in goede banen 

te leiden. Als dat niet kan, schakel dan een snelle wasmachine in voor grootkeukens of huur 

er één. 

 Controleer bij het naar buitengaan van de gasten of er geen bekers worden meegenomen.  

 

Aangewezen inzamelsysteem = beloningssysteem  

Er bestaan verschillende systemen en als organisator heb je de vrijheid om er zelf een te kiezen.  

Het meest voor de hand liggende systeem is het beloningssysteem, zo heb je de minste kans op 

verlies. 

 

Hier werk je niet met statiegeld maar geef je een beloning (b.v. een gratis drankbon) wanneer iemand 

x aantal bekers (10 of 15) opnieuw inlevert. Elke bezoeker krijgt bij het binnenkomen een 

stempelkaart. Telkens wanneer hij een beker afgeeft aan een inzamelstand, krijgt hij een stempel. Is 

de kaart vol? Dan krijgt hij een beloning. 

Men kan ook een systeem inlassen dat bv. bij het gebruik van 20 bekers = 1 gratis consumptie.  

 

Voordelen 

 Gemakkelijk op organisatorisch vlak omdat je maar met één soort bonnen werkt. 

 De mensen moeten niet extra betalen voor de beker, dus worden niet afgeschrikt door de 

hogere consumptieprijs. 

 

Nadelen 

 Het systeem is duidelijk minder sensibiliserend. Het blijft een ‘voor wat hoort wat’ sfeertje. 

 Inzamelstanden moeten bemand worden om de kaarten af te stempelen. 


