Uitleenreglement voor herbruikbare bekers
Artikel 1
Dit reglement regelt het gebruik en de ontlening van herbruikbare bekers en transportbakken die
door de gemeente Bredene ter beschikking worden gesteld.
Dit materiaal wordt ter beschikking gesteld met de bedoeling om hoofdzakelijk aan Bredense
particulieren, verenigingen, organisaties en bedrijven een ondersteuning te bieden bij het inrichten
van manifestaties, feesten, optredens en dergelijke. Hiermee worden bedoeld particulieren,
verenigingen, organisaties en bedrijven die een woonplaats, verblijfplaats of zetel in Bredene
hebben.
Artikel 2
Het ontlenen van materiaal is gratis voor Bredense particulieren, verenigingen en organisaties.
Artikel 3
De bekers worden aangevraagd met het hiertoe voorziene aanvraagformulier en dit minstens één
week voor de activiteit plaatsvindt. Per aanvraag kunnen er minimaal 227 bekers en maximaal 454
bekers uitgeleend worden
De bekers en transportbakken moeten door de uitlener bij de gemeentelijke technische dienst, Prinses
Elisabethlaan 47 te Bredene, worden afgehaald en teruggebracht tijdens de diensturen.
Artikel 4
De ontlener tekent af bij het ophalen en het terugbrengen van het materiaal. Bij de uitlening worden
de bekers geteld. Bij terugname worden ze opnieuw nageteld. Voor verdwenen en beschadigde bekers
zal de kostprijs worden aangerekend. Deze bedraagt 2,00 EUR per beker. Voor verdwenen en
beschadigde transportbakken wordt 40,00 EUR aangerekend.
Artikel 5
De bekers worden gereinigd, gedroogd en netjes opgeborgen in het daartoe voorziene materiaal,
teruggeleverd. Indien de bekers niet of onvoldoende gereinigd worden dan worden deze niet
aanvaard.
Artikel 6
Een waarborg van 100 EUR per uitlener dient betaald te worden door middel van overschrijving. Deze
waarborg wordt integraal terugbetaald indien aan alle voorwaarden is voldaan. Indien aan de
voorwaarden niet is voldaan worden de vergoedingen afgehouden van de waarborg of achteraf
gefactureerd.
Artikel 7
De ontlener verbindt er zich toe aan zijn publiek kenbaar te maken dat het om herbruikbare bekers
gaat die terug moeten ingeleverd worden en zet daartoe een inzamelsysteem (al of niet met statiegeld)
(en zo nodig ook een controlesysteem) op.

