
MIROM | HHB | VOORSTEL 2 BEKERS

HERBRUIKBARE
BEKERS
uitleendienst

MIROM Roeselare * Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare * 051 26 03 50 * info@mirom.be
terugbrengmomenten ma-do. 8u30-12u 13u-17u * vr. 8u30-12u 13u-16u * za. 9u30-11u45



Bekers 1e werkdag na event LEEG en gesorteerd terugbezorgen.
Bijvoorbeeld event is op vrijdag, bekers ten laatste op maandag terug.(*)

(*) Terugbrengen
MIROM Roeselare - 051 26 03 50 - info@mirom.be

ma-do. 8u30-12u 13u-17u * vr. 8u30-12u 13u-16u * za. 9u30-11u45
(dit kan niet op officiële feestdagen)

Volgende kosten kunnen na ontlening en controle in rekening 
worden gebracht (deze prijzen zijn excl. BTW.).
• 0,50 euro per ontbrekende of beschadigde beker 25/33 cl
• 2,00 euro per ontbrekende of beschadigde speciale beker
• 30 euro per ontbrekende of beschadigde bak
• 0,10 euro per beker per dag te laat teruggebracht
• 0,10 euro per beker bij ontoelaatbare vervuiling (vullen met afval, 

zand, peuken,...)(°)

• Breng de bekers op tijd terug (eerste werkdag na het evenement).
• Werk met een waarborg- en inzamelsysteem om uitval te vermijden.
• Gebruik geen stickers of alcoholstift op de bekers of dozen.
• Haal het afval uit de bekers.
• Spoel tussendoor, zo vermijd je het reserveren van teveel bekers.
• Bewaar de bekers op een koele plek uit de zon.

1. BEKERS TERUGBRENGEN.

2. VERMIJD EXTRA KOSTEN.

• Sorteer de bekers volgens soort en steek deze in de juiste bak. Volg de 
instructies op de fiche.

• Bekers moeten leeg (geen zand, sigaretten, servietten, …) teruggebracht 
worden. (°)

• Bekers worden door ons gewassen. Spoel je tussendoor? Gebruik dan 
zachte borstels.



* terugbrengmomenten
ma-do. 8u30-12u 13u-17u * vr. 8u30-12u 13u-16u * za. 9u30-11u45

Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare * 051 26 03 50 * info@mirom.be

• Bekers 1e werkdag na event LEEG terugbezorgen.(*)
Kan ook op zaterdagochtend tussen 9u30 en 11u45.

RICHTLIJNEN

• Sorteer de bekers volgens soort en steek deze in de juiste bak.
• Bekers mogen ongewassen, maar moeten leeg (geen zand, sigaretten, 

servietten, …) teruggebracht worden. Spoelen na gebruik is aangeraden, 
sluit de bakken niet als de bekers nog te nat zijn.

• Bijkomende kosten kunnen aangerekend worden als:
 ° er bekers ontbreken
 ° de bekers te laat teruggebracht worden 

 ° de bekers beschadigd of sterk vervuild (met afval, zand, ..) zijn.
• Bewaar gebruikte bekers op een koele plaats uit de zon.

Zo berg je de bekers op:

tapmaat beker 25 cl
aantal per bak 600 stuks
formaat bak (HxBxL) 44,5 x 40 x 60,5 cm
label bak wit label met zwarte letters

25 stapels van 24 bekers 
in 5 lagen

MIROMCUP 25

25 cl
2098 MIROM



* terugbrengmomenten
ma-do. 8u30-12u 13u-17u * vr. 8u30-12u 13u-16u * za. 9u30-11u45

Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare * 051 26 03 50 * info@mirom.be

• Bekers 1e werkdag na event LEEG terugbezorgen.(*)
Kan ook op zaterdagochtend tussen 9u30 en 11u45.

RICHTLIJNEN

• Sorteer de bekers volgens soort en steek deze in de juiste bak.
• Bekers mogen ongewassen, maar moeten leeg (geen zand, sigaretten, 

servietten, …) teruggebracht worden. Spoelen na gebruik is aangeraden, 
sluit de bakken niet als de bekers nog te nat zijn.

• Bijkomende kosten kunnen aangerekend worden als:
 ° er bekers ontbreken
 ° de bekers te laat teruggebracht worden 

 ° de bekers beschadigd of sterk vervuild (met afval, zand, ..) zijn.
• Bewaar gebruikte bekers op een koele plaats uit de zon.

Zo berg je de bekers op:

tapmaat beker 33 cl
aantal per bak 475 stuks
formaat bak (HxBxL) 44,5 x 40 x 60,5 cm
label bak geel label met zwarte letters

MIROMCUP 33

33 cl
3016 MIROM

25 stapels van 19 bekers
in 5 lagen



* terugbrengmomenten
ma-do. 8u30-12u 13u-17u * vr. 8u30-12u 13u-16u * za. 9u30-11u45

Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare * 051 26 03 50 * info@mirom.be

• Bekers 1e werkdag na event LEEG terugbezorgen.(*)
Kan ook op zaterdagochtend tussen 9u30 en 11u45.

RICHTLIJNEN

• Sorteer de bekers volgens soort en steek deze in de juiste bak.
• Bekers mogen ongewassen, maar moeten leeg (geen zand, sigaretten, 

servietten, …) teruggebracht worden. Spoelen na gebruik is aangeraden, 
sluit de bakken niet als de bekers nog te nat zijn.

• Bijkomende kosten kunnen aangerekend worden als:
 ° er bekers ontbreken
 ° de bekers te laat teruggebracht worden 

 ° de bekers beschadigd of sterk vervuild (met afval, zand, ..) zijn.
• Bewaar gebruikte bekers op een koele plaats uit de zon.
• Spoel je tussendoor, gebruik zachte borstels.

Zo berg je de bekers op:

tapmaat beker 15 cl
aantal per bak 120 stuks
formaat bak (HxBxL) 44,5 x 40 x 60,5 cm
label bak wit label met zwarte letters

WIJNBEKER

Wijn
W020 MIROM

2 rijen van 10 bekers
in 6 lagen



* terugbrengmomenten
ma-do. 8u30-12u 13u-17u * vr. 8u30-12u 13u-16u * za. 9u30-11u45

Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare * 051 26 03 50 * info@mirom.be

• Bekers 1e werkdag na event LEEG terugbezorgen.(*)
Kan ook op zaterdagochtend tussen 9u30 en 11u45.

RICHTLIJNEN

• Sorteer de bekers volgens soort en steek deze in de juiste bak.
• Bekers mogen ongewassen, maar moeten leeg (geen zand, sigaretten, 

servietten, …) teruggebracht worden. Spoelen na gebruik is aangeraden, 
sluit de bakken niet als de bekers nog te nat zijn.

• Bijkomende kosten kunnen aangerekend worden als:
 ° er bekers ontbreken
 ° de bekers te laat teruggebracht worden 

 ° de bekers beschadigd of sterk vervuild (met afval, zand, ..) zijn.
• Bewaar gebruikte bekers op een koele plaats uit de zon.
• Spoel je tussendoor, gebruik zachte borstels.

Zo berg je de bekers op:

tapmaat beker 17.5 cl
aantal per bak 170 stuks
formaat bak (HxBxL) 44,5 x 40 x 60,5 cm
label bak groen label met witte letters

CAVABEKER

Cava
C006 MIROM

14 bekers in 9 lagen en 
6 bekers in 2 stapels



* terugbrengmomenten
ma-do. 8u30-12u 13u-17u * vr. 8u30-12u 13u-16u * za. 9u30-11u45

Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare * 051 26 03 50 * info@mirom.be

• Bekers 1e werkdag na event LEEG terugbezorgen.(*)
Kan ook op zaterdagochtend tussen 9u30 en 11u45.

RICHTLIJNEN

• Sorteer de bekers volgens soort en steek deze in de juiste bak.
• Bekers mogen ongewassen, maar moeten leeg (geen zand, sigaretten, 

servietten, …) teruggebracht worden. Spoelen na gebruik is aangeraden, 
sluit de bakken niet als de bekers nog te nat zijn.

• Bijkomende kosten kunnen aangerekend worden als:
 ° er bekers ontbreken
 ° de bekers te laat teruggebracht worden 

 ° de bekers beschadigd of sterk vervuild (met afval, zand, ..) zijn.
• Bewaar gebruikte bekers op een koele plaats uit de zon.
• Spoel je tussendoor, gebruik zachte borstels.

Zo berg je de bekers op:

tapmaat beker 25 cl
aantal per bak 180 stuks
formaat bak (HxBxL) 28,5 x 40 x 60,5 cm
label bak rood label met zwarte letters

BIERBEKER

Bier
B006 MIROM

20 stapels van 9 bekers
in 4 lagen



* terugbrengmomenten
ma-do. 8u30-12u 13u-17u * vr. 8u30-12u 13u-16u * za. 9u30-11u45

Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare * 051 26 03 50 * info@mirom.be

• Bekers 1e werkdag na event LEEG terugbezorgen.(*)
Kan ook op zaterdagochtend tussen 9u30 en 11u45.

RICHTLIJNEN

• Sorteer de bekers volgens soort en steek deze in de juiste bak.
• Bekers mogen ongewassen, maar moeten leeg (geen zand, sigaretten, 

servietten, …) teruggebracht worden. Spoelen na gebruik is aangeraden, 
sluit de bakken niet als de bekers nog te nat zijn.

• Bijkomende kosten kunnen aangerekend worden als:
 ° er bekers ontbreken
 ° de bekers te laat teruggebracht worden 

 ° de bekers beschadigd of sterk vervuild (met afval, zand, ..) zijn.
• Bewaar gebruikte bekers op een koele plaats uit de zon.

Zo berg je de bekers op:

tapmaat beker 30 cl
aantal per bak 300 stuks
formaat bak (HxBxL) 28,5 x 40 x 60,5 cm
label bak blauw label met witte letters

WARME DRANKEN

Warm
H004 MIROM

12 stapels van 25 bekers 
in 3 lagen



* terugbrengmomenten
ma-do. 8u30-12u 13u-17u * vr. 8u30-12u 13u-16u * za. 9u30-11u45

Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare * 051 26 03 50 * info@mirom.be

• Bekers 1e werkdag na event LEEG terugbezorgen.(*)
Kan ook op zaterdagochtend tussen 9u30 en 11u45.

RICHTLIJNEN

• Sorteer de bekers volgens soort en steek deze in de juiste bak.
• Bekers mogen ongewassen, maar moeten leeg (geen zand, sigaretten, 

servietten, …) teruggebracht worden. Spoelen na gebruik is aangeraden, 
sluit de bakken niet als de bekers nog te nat zijn.

• Bijkomende kosten kunnen aangerekend worden als:
 ° er bekers ontbreken
 ° de bekers te laat teruggebracht worden 

 ° de bekers beschadigd of sterk vervuild (met afval, zand, ..) zijn.
• Bewaar gebruikte bekers op een koele plaats uit de zon.

Zo berg je de bekers op:

tapmaat beker 1,4 l
aantal per bak 32 stuks
formaat bak (HxBxL) 19 x 40 x 60,5 cm
label bak zwart label met witte letters

KARAF

Karaf
K001 MIROM

2 stapels van 16 karaffen


