Herbruikbare bekers en vaatwas
Reglement

Art. 1: IDM ontleent de beschikbare herbruikbare bekers gratis aan de 6 gemeenten-vennoten van IDM en aan
verenigingen of instellingen gelegen op het grondgebied van de 6 gemeenten- vennoten. De verenigingen of
instellingen moeten verklaren dat het evenement niet verboden is door de gemeente.
De ontlener kan ook het bijbehorend begeleidend materiaal gratis ontlenen (transportbakken spandoeken en
vaatwas).
Art. 2: de bekers worden aangevraagd met de hiertoe voorziene aanvraagformulieren en dit minstens twee weken
voor de activiteit plaats vindt.
Art. 3: de herbruikbare bekers en het bijbehorend materiaal worden zowel bij uitlening als bij teruggave
gecontroleerd en geteld.
Art. 4: voor langdurige of gecombineerde activiteiten bedraagt de maximale uitleenduur twee weken. Dit kan
verlengd worden mits gemotiveerde aanvraag.
Art. 5: de ontlener verbindt er zich toe om tijdens de activiteit kenbaar te maken dat het om herbruikbare bekers gaat
die terug moeten worden ingeleverd. De ontlener maakt hiervoor gebruik van de spandoeken die IDM ter
beschikking stelt. De ontlener zorgt voor de inzameling van de bekers en zet daartoe een inzamelsysteem op.
Art. 6: voor verdwenen en beschadigde bekers wordt een kost van 0,50 EUR per beker aangerekend.
Voor verdwenen en beschadigd promotiemateriaal worden volgende vergoedingen aangerekend:
30 EUR per transportbak;
50 EUR per spandoek;
4 000 EUR voor verlies van de vaatwas; bij ernstige beschadiging zal een schadebestek worden opgemaakt en
worden de kosten verhaald op de ontlener;
30 EUR per open korf;
115 EUR per glaskorf;
Art. 7: de bekers worden gereinigd, gedroogd en netjes opgeborgen in het daartoe voorziene materiaal
teruggeleverd.
Indien de bekers en/of vaatwas niet of onvoldoende gereinigd of gedroogd worden dan gebeurt de reiniging door
een firma aangewezen door IDM. De kostprijs hiervan wordt doorgerekend aan de ontlener en afgehouden van de
waarborg.
Art. 8: wanneer de bekers laattijdig worden teruggebracht, wordt een vergoeding van 0,02 EUR per beker per dag
aangerekend.
Wanneer de vaatwas laattijdig wordt teruggebracht, wordt een vergoeding van 25 EUR per dag aangerekend.
Art. 9: bij het ophalen van het materiaal wordt een waarborg betaald van 0, 05 EUR per beker (afgerond naar een
hoger tiental) met een maximum van 300,00 EUR en een waarborg van 250 EUR voor de vaatwas. Zonder deze
waarborg wordt het materiaal niet uitgeleend.
Indien aan alle voorwaarden voldaan is, wordt deze waarborg terugbetaald na het terugbrengen van het materiaal
bij de bevoegde dienst.
Art. 10: de herbruikbare bekers, vaatwas en het bijhorend materiaal moeten op werkdagen en tijdens kantooruren
(8.30u-12u00 en 12u30-16.00u) gehaald en teruggebracht worden op volgend adres:
IDM, Zelebaan 42, 9160 Lokeren
Tel. 09 340 51 71
info@idm.be
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