Handleiding herbruikbare bekers
Waarom de herbruikbare beker gebruiken?
Op fuiven, feesten en evenementen worden meestal plastiek wegwerpbekers gebruikt. Deze
kunnen slechts één keer gebruikt worden en belanden nadien onmiddellijk op de afvalberg.
Dit is deontologisch gezien niet meer aanvaardbaar.
Herbruikbare bekers daarentegen, kennen een lange levensduur en bieden een
milieuvriendelijk alternatief voor de wegwerpbeker.
De netheid van uw site is ook geen onbelangrijk argument. Het gebruik van herbruikbare
bekers zorgt dat er minder zwerfvuil van wegwerpbekers rondslingert. Er is achteraf dus
minder opruimwerk nodig (40% tot 50% besparing in werkuren). Dit compenseert het extra
werk ter plekke (bv. afwas of handling aan de toog) ten dele.

Karakteristieken van de herbruikbare bekers van Interrand
Materiaal: Polycarbonaat
Inhoud: 30 cl – Tapmaat: 25 cl
Gewicht: 78 gr

➔

Drinkglas is van Europese
productie
Onbreekbaar
Manueel en industrieel
reinigbaar
Transparant en krasbestendig
100% recycleerbaar

➔ Transportbak:

Materiaal: Polypropyleen
Inhoud: 120l

➔

Gewicht: 35 gr
Afmetingen: 600 x 400 x 440 mm
Drinkglas is van Europese
productie
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100% recycleerbaar

Hoe de herbruikbare bekers reserveren?
Je kan gratis tot 15.000 herbruikbare bekers reserveren via de website van Interrand onder de
rubriek ‘www.interrand.be>Samen voor minder afval > organiseer een duurzaam evenement’.
Er wordt enkel op voorhand een waarborg van € 75 per transportbak aangerekend. De bekers
worden per transportbak van 408 stuks uitgeleend. Er zijn in het totaal meer dan 30 bakken van
408 stuks beschikbaar. De waarborg ontvang je bij teruggave integraal terug, mits alles terug in
de staat van ontlening terugkomt naar Interrand.
Reserveer je bekers tijdig:
•
•

minstens 2 weken voor een evenement die minder dan 20 bakken (8.160 stuks)
vereisen.
minstens 6 weken op voorhand bij grotere evenementen, die meer dan 20 bakken
vereisen.

Eens het ontleenformulier werd ingevuld en doorgestuurd, krijg je van ons een
bevestigingsmail. Indien er voldoende bekers beschikbaar zijn, laten we je dit snel weten.

Hoeveel bekers reserveren?
Om te weten hoeveel bekers je moet reserveren, kan je rekening houden met:
- de verschillende factoren die het drankverbruik bepalen, zoals vb. de werkelijke opkomst,
het weer, de snelheid van werken, de doorstroming aan de bars, …
- het type evenement (snel of traag). Een ‘traag’ evenement, zoals een groot popconcert met
pauze, verbruikt soms maar gemiddeld een halve beker per bezoeker, daar waar fuiven en
kermissen tot 10 consumpties (bekers) per bezoeker tellen.
De eerste stap in het bepalen van het aantal bekers, is om het drankverbruik van de vorige
editie te bekijken en om te zetten naar aantal bekers. Hieronder geven we alvast een aantal
vuistregels m.b.t. aantallen. Voorzie steeds een extra reserve (+/- 20%), wanneer je voor het
eerst met herbruikbare bekers werkt.
➔ Voor een ‘snel’ evenement met hoog drankverbruik waarbij bezoekers gemiddeld 3,5
consumpties consumeren (bv. festival of fuif), voorziet men best minstens 2 bekers per
verwachte bezoeker als op het terrein afgewassen wordt.
Als er geen afwas tijdens het evenement mogelijk is (dus als de afwas integraal na het
evenement gebeurt), dan is het veilig om 5 à 7 bekers te voorzien per verwachte
bezoeker per dag.
➔ Voor een ‘traag’ evenement waar de bezoekers gemiddeld 1 consumptie nuttigen,
voorziet men best minstens 1 beker per verwachte bezoeker als op het event
afgewassen wordt. Als er geen afwas tijdens het evenement mogelijk is (dus als de
afwas integraal na het evenement gebeurt), dan is het veilig om minstens 3 à 4 bekers
te voorzien per verwachte bezoeker per dag.

2

Maak het inzamelsysteem van herbruikbare bekers eenvoudig en
goed zichtbaar
Interrand zorgt voor 2 banners en 2 strandvlaggen die eveneens kunnen uitgeleend worden
om het gebruik van herbruikbare bekers goed zichtbaar te maken voor het publiek.
Werk altijd met een waarborg voor bekers. Testen op evenementen zonder waarborg hebben
uitgewezen dat er veel bekers verloren gaan (soms tot 50%). Deze aanpak heeft hoge financiële
consequenties, en het milieu wordt er ook niet beter van.
Een efficiënt waarborgsysteem kan op enkele manieren, 2 voorbeelden hieronder:
Hoe werkt het?

➔

Cash systeem: Interrand factureert € 1 / beker in geval van
verlies of schade)
1 lege herbruikbare beker= € 1 (waarborg)

Een bezoeker die een consumptie wenst, betaalt aan de
ingang / bar € 1 als waarborg voor de beker.

Bij elk nieuw drankje (bier, frisdrank, water, …) geeft de
bezoeker zijn lege beker af, betaalt voor zijn / haar
drankje en krijgt een nieuwe, gevulde beker. Bij vertrek
krijgt hij bij de uitgang of kassa zijn waarborg terug.

➔ Jeton systeem: 1 lege beker = 1 jeton
Voorbeeld:

1 lege beker= 1 jeton (waarborg)

= geld ook voor aankoop pintje, frisdrank,
voeding

1ste consumptie =

+

Latere consumpties = lege bekers +

jetons

Optie: 1 consumptie voor aantal lege bekers
Einde event:

= waarborg terug
(cash)
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Aandachtspunten voor het waarborgsysteem:
•

Zet de waarborg hoog genoeg (minimum 1 euro) zodat je geen verlies maakt op het
verschil tussen de borg en de prijs van de beker.

•

Zorg dat bekers als eenvoudig betaalmiddel ingezet kunnen worden, zodat het voor de
toogmedewerkers niet te complex wordt.

•

Voorzie altijd de mogelijkheid om bekers in te ruilen voor geld, anders kan het op verzet
stuiten. Hou de inzamelstand langer open dan de bar en voorzie
voldoende wisselgeld van dezelfde waarde als de waarborg.
•
Vele bezoekers zien het niet
zitten om aan te schuiven om hun
borg terug te vragen. Om wachtrijen
bij het inleveren van lege bekers te
vermijden, kan de bezoeker ook
kiezen om de waarborg te doneren
aan een goed doel. Een ‘drankorgel’
aan de uitgang of de ophaling van de
bekers op het terrein zijn hiervoor
prima systemen.

Extra opslag op het terrein
Herbruikbare bekers nemen meer plaats in dan wegwerpbekers. Voorzie voldoende
opslagruimte.
Op pagina 1 lees je hoeveel plaats één bak in beslag neemt.
Herbruikbare bekers die eenmalig worden gebruikt op het evenement en dus niet worden
gewassen op het terrein, vereisen 6 tot 25 keer meer plaats backstage dan wegwerpbekers.
Wanneer de bekers wel ter plekke worden afgewassen, zal er 2 tot 6 keer meer plaats nodig
zijn.
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Afwassysteem
De gebruikte bekers worden ofwel op het terrein ofwel nadien gewassen.

Afwassen op het event
Bij aanwezigheid van een drinkwateraansluiting, is een afwassysteem ter plaatse een haalbare
optie. Een afwasplek op het evenement verhoogt ook de zichtbaarheid en maakt het voor de
bezoekers duidelijker dat de bekers voor hergebruik bedoeld zijn. Enkele tips voor zo’n
wascircuit:
•

Kies bij grote hoeveelheid ook voor de huur van een vaatwasser: dat is hygiënischer, er zijn
minder vrijwilligers nodig, en de herbruikbare bekers worden minder beschadigd dan met
spoelbakken met harde borstels.
o zet de vaatwasser op lage temperatuur (maximum 40°C).
o Als u koude dranken fris wil inschenken, voorzie dan voldoende plaats om bekers die
uit de vaatwasser komen te laten afkoelen, of voorzie een spoelbak met koud water.

•

Voor snelle aanlevering is een handafwas nodig. De bekers uit de vaatwasser zijn warm en
moeten afkoelen en kunnen bijgevolg niet onmiddellijk ingezet worden om frisdrank of bier
te serveren.

•

Benodigdheden bij het afwassen van de bekers op het terrein:
o water- en elektriciteitsaansluiting (indien met vaatwasmachine gewerkt wordt);
o vaatwasser en/of spoelbakken met borstels;
o detergent (niet bijtend);
o handdoeken;
o afvalwatertank of aansluiting op riool

•

Zet eigen vrijwilligers of een lokale vereniging in als afwasteam (werken goed en er is
sociale controle).

•

Plaats de afwasstand naast of ingewerkt in de bar, zodat de bekers makkelijk kunnen
circuleren zonder veel extra mankracht.

•

Plaats de afwassers op een centrale plaats op het terrein. Zo is het systeem herkenbaar en
worden de afwassers de echte VIP’s (middenin het feestgedruis, met zicht op het podium).

Afwasstand met spoelbakken, centraal opgesteld op het terrein (Boomtown)
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Na het evenement dienen de bekers volledig uitgedroogd te worden. Dat kan op twee
manieren.
•

•

Eindafwas, drogen en stockeren gebeuren in eigen beheer. Een vaatwasser kan
hierbij handig zijn bij grote hoeveelheden. Het drogen met de hand verloopt vlotter
door de hoge watertemperatuur van de vaatwasser. Daarnaast speelt ook het
hygiënische aspect mee. Ideaal worden de bekers gestockeerd in luchtdoorlatende
kratten, zodat eventuele laatste restjes vocht uitdrogen en niet resulteren in
schimmelvorming.
Eindafwas, drogen en stockeren gebeuren door een externe firma (zie volgende
‘afwassen extern’).

Afwassen extern
Als het onmogelijk is om bekers tijdens het evenement te spoelen doordat er bijvoorbeeld
geen drinkwateraansluiting aanwezig is, kies dan voor de optie die Interrand aanbiedt om het
aan een gespecialiseerde firma over te laten.
Voorzie voldoende bekers, want een beker kan op het evenement maar één keer gebruikt
worden: 5 per bezoeker voor een ‘snel’ evenement, 2 à 3 per bezoeker voor een ‘traag’
evenement.
Interrand zal, afhankelijk van de hoeveelheid uitgeleende bekers, max. € 0,10 per beker
aanrekenen.
Indien Interrand merkt dat bij nazicht de bekers niet allemaal proper teruggebracht werden.
Zal het beslissen om alle uitgeleende bekers extern te laten wassen aan de hierboven
vermelde prijs.
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