Uitleenreglement herbruikbare bekers
Art.1. De gemeente ontleent herbruikbare bekers waarmee evenementen duurzaam kunnen
worden georganiseerd. Dit gebeurt gratis voor verenigingen of instellingen gelegen op
het grondgebied van De Pinte. De verenigingen of instellingen moeten aantonen dat
het evenement toegestaan is door de gemeente.
Art.2. Het materiaal wordt aangevraagd via e-mail (milieudienst@depinte.be), ten minste
veertien dagen voor de activiteit plaatsvindt.
Art.3. Het materiaal wordt zowel bij uitlening als bij teruggave gecontroleerd en geteld.
Art.4. Voor langdurige of gecombineerde activiteiten bedraagt de maximale uitleenduur een
week. Dit kan verlengd worden mits gemotiveerde aanvraag.
Art.5. Bij het ophalen van het materiaal wordt een waarborg betaald van 30 EUR per bak
herbruikbare bekers. Indien aan alle voorwaarden voldaan is, wordt deze waarborg
terugbetaald bij het terugbrengen van het materiaal bij de bevoegde dienst.
Art.6. De ontlener verbindt er zich toe om tijdens de activiteit kenbaar te maken dat het om
een duurzaam evenement gaat waarop (minstens) herbruikbare bekers worden
gebruikt en afval gescheiden wordt ingezameld. De ontlener zorgt voor de inzameling
van herbruikbare bekers en zet daartoe een inzamelsysteem op.
Art.7. Indien er ontleende bekers verdwenen en/of beschadigd zijn, wordt een kost van 1,5
EUR per beker aangerekend.
Indien er transportbakken verdwenen en/of beschadigd zijn, wordt een kost van 15
EUR per transportbak aangerekend.
Art.8. De bekers worden gereinigd, gedroogd en netjes opgeborgen en in het daartoe
voorziene materiaal teruggeleverd. Indien de bekers niet of onvoldoende gereinigd
worden, wordt een bijkomende kost van 15 EUR per bak aangerekend.
Art.9. De bekers worden ten laatste teruggebracht op de tweede werkdag na de activiteit.
Wanneer het materiaal laattijdig wordt teruggebracht, kan een kost van 25 EUR per
dag worden aangerekend.
Art.10. De kosten ten gevolge van verdwenen en/of beschadigde bekers en/of
transportbakken, niet-gereinigde bekers, het laattijdig terugbrengen van het
uitgeleende materiaal; kunnen afgehouden worden van de waarborg.
Art.11. Het materiaal kan worden afgehaald en teruggebracht in het gemeentehuis van De
Pinte, duurzaamheidsambtenaar, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.
Afhalen en terugbrengen kan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
Enkele




tips bij het gebruik van herbruikbare bekers:
vraag een waarborg aan de deelnemers van je evenement;
zorg voor voldoende kleingeld om de waarborg te kunnen teruggeven;
zorg voor een inruilstand waar mensen hun waarborg kunnen terugkrijgen.

