
 
 

Uitleenreglement herbruikbare bekers 
 
 
Artikel 1.  
Verenigingen en organisatoren gebruiken herbruikbare bekers op evenementen waar voorheen 
wegwerpbekers werden ingezet. De herbruikbare bekers kunnen ontleend worden bij Werkplus 
(Windhoek 17, Waregem) per bak en in diverse soorten (zolang de voorraad strekt). 
 
 
Artikel 2: Aanvraag en reservatie 
De herbruikbare bekers worden voor de activiteit aangevraagd via een aanvraagformulier minimum 2 
weken voorafgaand aan de activiteit. 
 
Via de ondertekening van het aanvraagformulier verklaart de aangever dit gebruiksreglement 
gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan. 

Werkplus bepaalt het aantal bekers, het inzamelmateriaal en bijhorende infomateriaal op basis van 
de aanvraag en de beschikbaarheid. 

De aanvrager ontvangt een bevestiging met vermelding van het aantal bekers, inzamelmateriaal en 
bijhorende infomateriaal dat voor hen gereserveerd staat. Op de bevestiging staat eveneens de 
nodige informatie omtrent ophaling of levering van de bekers. 

 

Artikel 3: Ophaal en levering 
Herbruikbare bekers worden ten vroegste twee werkdagen vóór en ten laatste op de laatste werkdag 
vóór de activiteit opgehaald bij Werkplus. Ze moeten eveneens ten laatste op de eerste werkdag na 
de activiteit terug gebracht worden. 

Werkplus kan de bekers ook ter plaatse bezorgen en terug ophalen, enkel tijdens de kantooruren en 
na bevestiging door Werkplus. Voor dit transport worden door Werkplus de werkelijke 
transportkosten aangerekend. 
 
 
Artikel 4: Gebruiksvoorwaarden 

• De gebruiker verbindt zich er toe de bekers na gebruik terug in de opbergboxen op te bergen 
waarin ze geleverd werden. De bekers dienen niet te worden afgewassen door de gebruiker. 

• De bekers moeten terug worden geleverd in de ordentelijke staat en vrijgemaakt van niet-
normale vuilresten (bv. sigarettenpeuken, chipsresten, kauwgom, …) Indien ze niet in de 
ordentelijke staat worden terug gebracht, worden deze bekers als beschadigd aangerekend. 

• De gebruiker zorgt tijdens de activiteit voor de inzameling van de bekers en zet daartoe een 
inzamelsysteem op. De organisatoren worden ten zeerste aangeraden op de activiteit een 
waarborg van 1 euro te vragen voor de uitgeleende beker, met de bedoeling de bekers te 
recupereren. 

• De gebruiker verbindt er zich toe de kapotte, beschadigde en verloren bekers te vergoeden, 
eveneens de eventuele schade aan het inzamelmateriaal en het infomateriaal. 



• De gebruiker verbindt zich er toe het ontleende materiaal in geen geval aan derden uit te 
lenen of te verhuren. 

 
Artikel 5: Voorrangsregeling 
De herbruikbare bekers worden, volgens beschikbaarheid, verhuurd aan volgende categorieën:  
 

Categorie A Verenigingen van Waregem aangesloten bij adviesraden, scholen van Waregem 

Categorie B Organisatoren van Waregem niet aangesloten bij adviesraden 

Categorie C Anderen 

 
Organisaties binnen categorie A kunnen op elk moment een aanvraag doen en reservatie plaatsen. 
Organisaties binnen categorie B kunnen ten vroegste 4 maand vóór de activiteit een reservatie 
plaatsen. Zij kunnen steeds een optie nemen. 
Organisaties binnen categorie C kunnen ten vroegste 2 maand vóór de activiteit een reservatie 
plaatsen. Zij kunnen steeds een optie nemen. 
 
 
Artikel 6: Controle en schade 
Na elke evenement worden alle bekers door Werkplus gecontroleerd en geteld. 
Alle kapotte, beschadigde en verloren bekers worden aan de gebruiker aangerekend aan een 
eenheidstarief van 1 euro per beker. 
 
Werkplus controleert eveneens na elk evenement het infomateriaal en het inzamelmateriaal op 
schade. Wanneer schade wordt vastgesteld aan dit materiaal, wordt dit aan de gebruiker 
aangerekend aan 50 euro per inzamelrecipiënt en 10 euro voor het infomateriaal. 
 
 
Artikel 7: Tarief en facturatie 
De tarieven worden als volgt vastgesteld: 
 

Verenigingen van Waregem aangesloten bij adviesraden, scholen van Waregem 7 cent* 

Organisatoren van Waregem niet aangesloten bij adviesraden 9 cent* 

Anderen 10 cent* 

*Incl. BTW  
 
De huurprijs en eventuele schadevergoeding wordt aangerekend via Werkplus aan de aanvrager. 
De huurprijs per beker wordt gerekend voor het totaal van de bekers volgens aanvraag, ook indien er 
in werkelijkheid minder bekers werden gebruikt tijdens de activiteit. 
 
Wanneer het materiaal laattijdig wordt teruggebracht, kan een vergoeding van 50 EUR per bak 
worden aangerekend. 
 
Bij het ophalen van het materiaal wordt een waarborg betaald van 10 EUR per bak herbruikbare 
bekers. Deze wordt verrekend bij facturatie. 
 
Indien het aantal uitgeleende bekers minder dan 1000 bedraagt, wordt een opstartkost van 25 euro 
aangerekend. 
 


