UITLEENREGLEMENT VOOR HERBRUIKBARE DRANKBEKERS
(goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 14 november 2019)

Art.1:
De afvalintercommunale Interrand stelt gratis 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 Hoeilaart, Overijse en Tervuren.
Met deze uitleendienst wil Interrand haar burgers en gemeentelijke vennoten helpen bij het beperken
van hun afval en hen aanzetten evenementen duurzaam te organiseren. Interrand beschikt over
ongeveer 15.000 bekers.

Art. 2:
De bekers worden aangevraagd met het daartoe voorziene aanvraagformulier. Het formulier vermeldt
naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres van een meerderjarige contactpersoon,
die de organisator van het evenement vertegenwoordigt samen met de naam en het adres van de
organisator. Daarnaast vermeldt het formulier ook de naam en locatie van het evenement, het nodige
aantal bekers, afhaal- en teruggave dag, staat van teruggave (afgewassen of niet) en het
rekeningnummer.
Elke ontlener zal op eer moeten verklaren dat het evenement niet verboden is door de gemeente waar
het plaatsvindt.

Art. 3:
De bekers dienen minstens 2 weken voor de activiteit plaats vindt, gereserveerd te worden. Bij grotere
evenementen, die de ontlening van minimum 8.500 bekers vereist, dient de aanvraag minstens 6 weken
op voorhand te gebeuren.

Art. 4:
Voor het ophalen wordt een waarborg betaald van € 75 per transportbak. Het maximum bedrag van de
waarborg bedraagt per ophaling € 500.
De ontlener betaalt de waarborg via overschrijving op het rekeningnummer van Interrand
(BE48 0910 0064 0027) met de vermelding van het evenement, de gemeente en de datum.
Zonder deze waarborg wordt het materieel niet uitgeleend en de ontlener zal op het ogenblik van het
afhalen van het materiaal, het bewijs moeten voorleggen van het betalen van de waarborg.
De waarborg dient minimum 1 week voor het ontlenen, betaald te zijn.
De waarborg zal terugbetaald worden van zodra vastgesteld is dat aan alle verplichtingen is voldaan
en/of de factuur is betaald voor het reinigen van het materiaal zoals voorzien in art. 13.
De gemeentelijke diensten van de vennoten die de bakken met drankbekers huren en instaan voor de
betaling van eventuele schade of andere onkosten, zijn vrijgesteld van het betalen van een waarborg.

Art. 5:
Interrand 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.

Art. 7:
Indien niet al het ontleend materiaal terugbezorgd wordt of indien het beschadigd is, zal Interrand de
niet gerecupereerde bekers of de schade factureren aan € 1 per beker en € 50 per transportbak.

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:
Voor langdurige of gecombineerde activiteiten bedraagt de maximale uitleenduur een week. Dit kan
verlengd worden mits gemotiveerde aanvraag.

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 op.

Art. 13:
De bekers worden gereinigd, gedroogd, en netjes opgeborgen in de daartoe voorziene transportbakken
en in de staat waarin ze werden afgehaald, door de ontlener terugbezorgd aan Interrand. Dit moet
gebeuren binnen de 5 werkdagen na het einde van het evenement waarvoor ze werden ontleend.
Indien niet al het ontleend materiaal voldoende gereinigd en gedroogd is, zal Interrand een extern
bedrijf aanstellen om alle bekers te reinigen. De kostprijs hiervan zal doorgerekend worden aan de
ontlener en het bedrag zal afgehouden worden van de waarborg.
Indien gewenst kan de ontlener, op zijn kosten, er op voorhand voor kiezen om de bekers te laten
reinigen door Interrand. De prijs hiervoor wordt bij bevestiging van de reservatie aan de ontlener
gecommuniceerd.

Art. 14:
Het materiaal moet opgehaald en teruggebracht worden op het volgende adres: J.B. Charlierlaan 78 te
1560 Hoeilaart. Dit dient te gebeuren tijdens de openingsuren van Interrand (zie www.interrand.be).

Art. 15:
Wanneer het materiaal laattijdig wordt teruggebracht, zal een vergoeding van € 25 per dag worden
aangerekend.

