UITLEENREGLEMENT
HERBRUIKBARE BEKERS MIROM ROESELARE
Juli 2022

Art.1
De afvalintercommunale MIROM Roeselare leent herbruikbare drankbekers, met bijhorende bakken, uit aan de sport-, cultuur-,
jeugd- en buurtverenigingen, onderwijsinstellingen, de gemeentelijke diensten en adviesraden van de gemeenten van MIROM
Roeselare.
Met deze uitleendienst wil MIROM Roeselare haar burgers en gemeentelijke vennoten helpen bij het beperken van hun afval en
hen aanzetten evenementen duurzaam te organiseren. MIROM Roeselare beschikt over een ruim aanbod van herbruikbare
bekers:
De miromcup 25 van 30cl (tapmaat 25cl)
De miromcup 33 van 40cl (tapmaat 33cl)
Bierglazen uit polycarbonaat
Wijnglazen uit polycarbonaat
Cavaglazen uit polycarbonaat
Bekers voor warme dranken uit polypropyleen
Karaffen (1,5l) uit polypropyleen.
Art. 2
De aanvraag voor het ontlenen van de herbruikbare bekers gebeurt via de website van MIROM Roeselare en gebeurt ten laatste
een anderhalve week voor de gewenste ophaaldatum. Pas na bevestiging en ontvangst van betaling is de aanvraag definitief.
Art. 3
De minimum hoeveelheid per ontlening is 1 opbergbox. Vervolgens gebeurt de ontlening per extra box.
De kost voor het ontlenen van de herbruikbare beker bedraagt 0,10 euro/klassieke beker, exclusief BTW en 0,20 euro/speciale
beker, exclusief BTW. In deze prijs zit de kostprijs voor het gebruik, het wassen en het transport van de bekers in bakken.
De kostprijs per ontlening wordt dus bepaald op basis van het aantal ontleende bekers en op basis van de minimum hoeveelheid
aanwezig in de bak. De kostprijs moet binnen de 1 week na de bevestigingsmail betaald worden.
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Art. 4
De bekers kunnen enkel tijdens volgende momenten opgehaald worden bij MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121,
8800 Roeselare:
Ma-Do: 8u30-12u en 13u-17u
Vr: 8u30-12u en van 13u-16u
Za: 9u30-11u45
Dit kan niet op officiële feestdagen.
Art. 5
De bekers kunnen enkel tijdens volgende momenten teruggebracht worden bij MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg
121, 8800 Roeselare:
Ma-Do: 8u30-12u en 13u-17u
Vr: 8u30-12u en van 13u-16u
Za: 9u30-11u45
Dit kan niet op officiële feestdagen.
Om de bekers optimaal te kunnen reinigen, moeten de bekers uiterlijk de eerste werkdag na het event worden terugbezorgd
aan MIROM Roeselare.
Het niet tijdig terugbrengen van de bekers resulteert in een boete van 0,10 euro per beker/dag, excl. BTW.

Art. 6
De bekers moeten gestapeld en opgeborgen in de daartoe voorziene transportbakken teruggebracht worden.
De hoeveelheid bekers en de wijze waarop ze gestapeld moeten worden, staat opgelijst in de instructiefiche die ook wordt
meegegeven bij de ontlening.
De bekers mogen ongewassen teruggebracht worden. Ze moeten leeg en zonder afvalrestanten teruggebracht worden (bv. geen
peuken, etensresten, zand, afval, …)..
Art. 7
Het materiaal wordt bij teruggave gecontroleerd en geteld door de firma die de bekers reinigt. Eventuele tekorten, uitgesproken
schade aan bekers en bakken worden na definitieve controle door MIROM Roeselare aangerekend aan de ontleners. Indien
nodig gebeurt er nog een eindfacturatie na het tellen en reinigen van de bekers. Bij de eindcontrole houdt MIROM Roeselare
ook rekening met verzegelde bakken. Indien minder dan 20% van de gereserveerde hoeveelheid niet gebruikt en nog verzegeld
is, wordt de ontleningskost hiervan in mindering gebracht bij de eindafrekening. Keert er 20% of meer van de gereserveerde
hoeveelheid niet gebruikt en verzegeld terug, dan wordt de ontleningskost hiervan niet in mindering gebracht.
Art. 8
Volgende kosten kunnen na ontlening en controle in rekening worden gebracht:
• 0,50 EUR per ontbrekende of beschadigde beker 25/33 cl.
• 2,00 EUR per ontbrekende of beschadigde speciale beker (bv. wijn, cava, …).
• 30 EUR per ontbrekende of beschadigde bak.
• 0,10 EUR/beker per dag te laat teruggebracht.
• 0,10 EUR/beker: ontoelaatbare vervuiling (vullen met afval, zand, peuken,…)
Deze prijzen zijn excl. BTW
Art. 9
De maximale duurtijd van de ontlening bedraagt 5 dagen. De bekers moeten uiterlijk een werkdag na het event worden
teruggebracht.
Art. 10
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. De ontleners van het materiaal zijn verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade.
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Art. 11
Het materiaal mag niet op een andere plaats gebruikt worden dan aangevraagd en afgesproken. Het materiaal mag ook niet
doorgegeven worden.
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 zet daartoe een inzamelsysteem op. Dit gebeurt bij voorkeur met een systeem van
waarborg. Voor kleine, gesloten evenementen kan er ook zeker gewerkt worden zonder waarborg, mits er een ecoteam
rondloopt dat het inzamelen van de herbruikbare bekers stimuleert.
Art.13 Annulatie
Indien de klant na reservering van de bekers en voor het ingaan van de huurtermijn, de reservatie annuleert, is de klant een
vergoeding verschuldigd die in verhouding staat met de werkelijke kosten.

Art. 14
MIROM Roeselare behoudt zicht het recht om niet in te gaan op een aanvraag voor het ontlenen van herbruikbare bekers.

Art. 15
Alle klachten of betwistingen moeten schriftelijk en per aangetekende brief worden meegedeeld aan MIROM Roeselare, uiterlijk
1 week na de afgesproken einddatum van de huurperiode.

Art. 16
De ontlener bevestigt dat hij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk kennis heeft genomen van het
reglement. Alle overeenkomsten tussen de uitleendienst en de ontlener worden beheerst door het Belgisch recht, met name
door de rechtbank van het arrondissement Kortrijk.

Art. 17
De vermelde prijzen zijn excl. BTW.

Art. 18
Dit reglement treedt in werking vanaf 14 juli 2022.

MIROM Roeselare o.v. | Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare | 051 26 03 50 | info@mirom.be

