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Artikel 1
Verenigingen en organisatoren gebruiken herbruikbare bekers op evenementen waar voorheen wegwerpbekers werden ingezet.
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 en 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 : ophalen en levering
Herbruikbare bekers worden ten vroegste twee werkdagen vóór en ten laatste op de werkdag van de activiteit opgehaald bij Remmerie. Ze moeten eveneens ten laatste op de eerste werkdag na de activiteit terug gebracht worden. Imog kan de bekers ook ter
plaatse bezorgen en terug ophalen. Voor dit transport worden de werkelijke transportkosten aangerekend. Informeer hiervoor bij
Imog op 0800/99 827 of via info@imog.be.
Artikel 4: gebruiksvoorwaarden
De gebruiker zorgt tijdens de activiteit voor de inzameling van de bekers en zet daartoe een inzamelsysteem op. • De gebruiker
verbindt zich er toe het ontleende materiaal in geen geval aan derden uit te lenen of te verhuren. • 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 verbindt er zich toe de kapotte, beschadigde en verloren bekers te vergoeden, eveneens
de eventuele schade aan het inzamelmateriaal en het infomateriaal. • De organisatoren zijn verplicht op de activiteit een waarborg
van 1 euro te vragen voor de uitgeleende beker.
Artikel 5 : tarieven
De herbruikbare bekers worden, volgens beschikbaarheid, verhuurd aan volgend tarief en facturatie
Frisdrankbeker
Bierbeker
Wijnbeker
Schuimwijnbeker
opbergbox
deksel opbergbox

Beschikbaar
15.000
15.000
1.000
1.000

Ontleenkost/waskost
€ 0,1
€ 0,1
€ 0,2
€ 0,2
€0
€0

Bij verlies of schade
€1
€1
€2
€2
€ 30
€ 10

Verpakt per
350
225
24
40

Artikel 6 : controle en schade
Na elke evenement worden alle bekers door Remmerie gecontroleerd en geteld. Alle gebroken, beschadigde en verloren bekers worden aan de gebruiker aangerekend aan een eenheidstarief van 1 euro per beker voor bier- en frisdrankbekers, 2 euro voor schuimwijn
en wijnbekers.
Imog controleert eveneens na elk evenement het infomateriaal en de inzamelboxen op schade. Wanneer schade wordt vastgesteld
aan dit materiaal, wordt dit aan de gebruiker aangerekend aan 30 euro per inzamelrecipiënt en 10 euro voor het infomateriaal.
De huurprijs en eventuele schadevergoeding wordt aangerekend via Imog 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.
Artikel 7
Door bekers via imog te ontlenen engageer je je om te werken met een waarborgsysteem. Cijfers tonen aan dat werken met een
waarborgsysteem ervoor zorgt dat het verlies van bekers beperkt wordt tot maximaal 10%. Dit verlies kan oplopen tot 50% wanneer
men afstapt van een waarborgsysteem.

