UITLEENREGLEMENT VOOR HERBRUIKBARE DRANKBEKERS LIMBURG.NET
Art.1:
De afvalintercommunale Limburg.net stelt herbruikbare drankbekers, met bijhorende bakken, ter
beschikking van de sport-, cultuur-, jeugd- en buurtverenigingen, onderwijsinstellingen (die erkend
zijn, gesubsidieerd worden of aangesloten zijn bij de gemeenten), de gemeentelijke diensten en
adviesraden van de gemeenten in het werkingsgebied van Limburg.net.
Met deze uitleendienst wil Limburg.net haar burgers en gemeentelijke vennoten helpen bij het
beperken van hun afval en hen aanzetten evenementen duurzaam te organiseren. Limburg.net
beschikt over ongeveer 150.000 bekers.
Art. 2:
Voor het ontlenen van de bekers werkt Limburg.net samen met Festicup. Alle afspraken over het
ontlenen, terugbrengen en betalen van de kosten voor de bekers worden gemaakt tussen de
ontlener en Festicup. De bekers worden aangevraagd met het daartoe voorziene aanvraagformulier.
Het formulier vermeldt gegevens van de contactpersoon, die de organisator van het evenement
vertegenwoordigt samen met de naam en het adres van de organisator. Daarnaast vermeldt het
formulier ook informatie over het evenement, het nodige aantal bekers, afhaal- en teruggave dag,
staat van teruggave en het rekeningnummer.
Limburg.net voorziet een standaard festivalbeker van 30cl (tapmaat 25cl). Indien gewenst kunnen
ook andere bekers (cava, wijn, jenever, …) gehuurd worden bij Festicup aan de tarieven van
Limburg.net. Meer info hierover is beschikbaar in het aanvraagformulier.
Art. 3:
De bekers dienen minstens 4 werkdagen voor de activiteit plaats vindt, gereserveerd te worden.
Bekers voor evenementen die in het weekend plaatsvinden moeten uiterlijk dinsdag, voor 12 uur,
gereserveerd worden.
Eventuele last-minute bestellingen kunnen gedurende de week nog, indien eer voldoende voorraad
beschikbaar is en de bekers afgehaald worden bij Festicup in Herk-de-stad.
De minimum hoeveelheid voor ontlening is 500 bekers = 1 opbergbox. Daarna kan er per extra box
ontleend worden.
Indien de bekers niet gebruikt worden moet er toch reinigingskosten worden betaald voor 1 box van
500 bekers = 40 euro om de administratieve kosten te dekken.
Art. 4:
Voor het ophalen of leveren van de bekers wordt een waarborg betaald afhankelijk van het aantal
ontleende bekers en de reinigingskosten voor de ontleende bekers. Na het terugbrengen van de

bekers worden alle kosten verrekend en wordt een eventueel saldo teruggestort. Indien minstens
97% van de bekers tijdig en niet extra verontreinigd worden teruggebracht dan wordt de volledige
borg teruggestort.
Gemeenten moeten geen waarborg betalen maar moeten een bestelbonnummer doorgeven. Alle
kosten worden na de ontlening gefactureerd.
Art. 5:
Limburg.net behoudt zich het recht om niet in te gaan op een aanvraag voor het ontlenen van
herbruikbare bekers.
Art. 6:
Het materiaal wordt zowel bij uitlening als bij teruggave gecontroleerd en geteld door Festicup .
Alle uitleenboxen zijn verzegeld. Elke box waarvan de zegel is verbroken moet volledig worden
gereinigd.
De uiteindelijke afrekening en facturatie gebeurt na het tellen en reinigen van de bekers.
Art. 7:
Indien niet al het ontleend materiaal terugbezorgd wordt of indien het beschadigd is, worden
volgende kosten aangerekend.
•
•
•

Per beschadigde/verloren beker: 0,50 euro per beker
Per sterk verontreinigde beker (mag enkel drankresten bevatten): 0,08 euro per beker EXTRA
bovenop de 0,08 euro reiniging, en dit voor de volledige box.
Per verloren of onvolledige opbergbox: 30 euro per box

Art. 8:
De ontlener dient met het materiaal om te gaan als een goede huisvader. De ontlener aanvaardt het
materiaal bij ontvangst in de staat zoals het is.
Art.9:
Het materiaal mag niet op een andere plaats gebruikt worden dan aangevraagd en afgesproken. Het
materiaal mag ook niet doorgegeven worden.
Art. 10:
De bekers mogen maximaal ontleend worden voor 2 opeenvolgende dagen. Om het reinigen van de
bekers correct te kunnen uitvoeren moeten de opbergboxen open blijven tot het transport van de
bekers naar Festicup. De bekers moeten ook uiterlijk de eerste werkdag na het event worden
teruggebracht.
Art. 11:
De ontleners van het materiaal zijn verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade.

Art. 12:
De ontlener verbindt er zich toe om tijdens de activiteit kenbaar te maken dat het om herbruikbare
bekers gaat die terug moeten ingeleverd worden. De ontlener zorgt voor de inzameling van de
bekers op zijn evenement en zet daartoe een inzamelsysteem met statiegeld op.
Art. 13:
De bekers moeten niet worden gereinigd of gedroogd maar wel netjes per 500 bekers worden
opgeborgen in de daartoe voorziene transportbakken. De bekers moeten uiterlijk de 1ste werkdag na
het event worden terugbezorgd aan festicup.
Het niet tijdig terugbrengen van de bekers resulteert in een boete van 0,18 euro per bekers. Indien
de bekers te laat worden teruggebracht om nog te kunnen worden gereinigd worden ze beschouwd
als verloren bekers en wordt hiervoor 0,50 euro per beker aangerekend.
Art. 14:
De bekers kunnen worden geleverd tegen een leverkost van 50 euro (enkele rit) of worden afgehaald
en teruggebracht naar 1 van de locaties vermeld in het invulformulier.
Art. 15:
Limburg.net staat in voor de kosten voor aankoop en stockage van de bekers. De ontlener draagt de
reinigingskosten van de bekers en eventuele transportkosten. Ook alle kosten voor verloren,
beschadigde bekers/boxen, sterk verontreinigde bekers, … zijn ten laste van de ontlener.
Art. 16:
De ontlener van de bekers is verplicht om een statiegeld systeem toe te passen bij het gebruik van de
bekers om zo het verlies van bekers tot een minimum te beperken. Indien er meer dan 3% van de
bekers verloren gaan tijdens het event rekent Limburg.net 0,50 euro per verloren beker aan aan de
ontlener.
Alle prijzen staan vermeld in het aanvraagformulier en zijn excl. btw.

