Een feestje bouwen en je hebt geen bekers? Maak gebruik van herbruikbare bekers.

Via MIROM kun je gratis herbruikbare bekers ontlenen als afvalarm en milieuvriendelijk alternatief voor
wegwerpbekers.

Wat?
De herbruikbare bekers van MIROM zijn gemaakt van polycarbonaat. Ze zijn glashelder, stevig en drinken
even smakelijk als een echt glas. Het zijn bekers van 25 cl, die verpakt zijn in handige plastiek
opbergbakken met deksel. MIROM beschikt in totaal over 3.450 herbruikbare bekers, verdeeld over
bakken van 150 stuks.
Voor wie?
Alle inwoners, verenigingen, onderwijsinstellingen en gemeentelijke diensten van Hooglede, Houthulst,
Koekelare, Kortemark, Langemark‐Poelkapelle, Lichtervelde, Menen, Moorslede, Roeselare, Staden,
Torhout, Wervik, Wevelgem, Wingene en Zonnebeke kunnen de herbruikbare bekers ontlenen voor
gebruik tijdens hun evenementen (infoavonden, vergaderingen, feesten, fuiven,…).

Hoe ontlenen?
 Minstens 5 dagen voor de activiteit plaatsvindt.
 Doe je aanvraag online via www.mirom.be (evenementen). Pas nadat je een bevestiging ontving,
is je aanvraag definitief.
 Mirom stuurt je een bevestiging met rekeningnummer om de waarborg te storten. Pas na
betaling waarborg is de ontlening definitief.
 Op de afgesproken datum en uur (tussen 9u‐12u en 13u‐16u) kom je naar MIROM Roeselare. Na
ondertekening van een ontleenovereenkomst krijg je de gevraagde bak(ken) met bekers mee.
 Na afloop van je activiteit reinig en droog je alle bekers en berg je ze netjes op in de
opbergbakken.
 Binnen de week na je activiteit (afwijking mogelijk mits voorafgaande aanvraag) breng je de
bakken met bekers terug (tussen 9u‐12u en 13u‐16u). Maak ook hiervoor op voorhand een
afspraak met MIROM.
 Samen met jou worden de bakken en bekers geteld en gecontroleerd.
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Hoeveel kost dit?
 De uitlening van de herbruikbare bekers is gratis. Als inwoner, vereniging of onderwijsinstelling
betaal je een waarborg van 25 euro/150 stuks. Gemeentelijke diensten zijn vrijgesteld van deze
waarborg.
 De waarborg betaal je via overschrijving. (de gegevens staan op de bevestigingsmail)
 Bij verlies of schade worden volgende vergoedingen aangerekend:
1,20 euro per ontbrekende of beschadigde beker
15 euro per ontbrekende of beschadigde opbergbak
 Bij laattijdig terugbrengen van de bekers wordt een vergoeding van 0,02 EUR per beker per dag
aangerekend.
 Indien bij het teruggeven van de bekers vastgesteld wordt dat ze niet of onvoldoende gereinigd
werden, dan gebeurt de reiniging door een door MIROM aangestelde firma. De kostprijs hiervan
wordt doorgerekend aan de ontlener. (€0,15/beker + werkuren )
 Deze vergoedingen worden afgehouden van de waarborg of achteraf gefactureerd.
Handige gebruikerstips
 Spoel de bekers even uit vóór gebruik. Ook in onze opbergplaats kan het al eens stoffig zijn.
 Voorzie voldoende afdruiprekken.
 Ververs regelmatig het spoelwater.
 Voorzie voldoende zeemvellen om de bekers af te drogen. In principe moeten de bekers immers
gedroogd worden met een zeemvel gedrenkt in een emmer water met een beetje ammoniak. Dit
is op hygiënisch vlak te verkiezen boven het gebruik van handdoeken.
 Zorg er ook voor dat de opbergbakken proper en droog zijn.
 Voorzie voldoende man/vrouwkracht om alles in goede banen te leiden. Als dat niet kan, schakel
dan een snelle wasmachine in voor grootkeukens of huur er één.
 Voorzie voldoende bekers: 2 of 3 bekers per deelnemer, d.w.z. 200 à 300 bekers per 100
mensen.
 Voorzie een degelijk inzamelsysteem (‘statiegeldsysteem’, ‘beloningssysteem’ of ‘ophaalsysteem’
– via MIROM kan je hier meer informatie over verkrijgen) om de bekers te kunnen hergebruiken
tijdens je activiteit en om achteraf het ontleende aantal bekers integraal te kunnen
terugbezorgen aan MIROM.
 Zorg voor een goede afstemming en communicatie binnen de eigen organisatie. Het is belangrijk
dat de ploeg die de activiteit organiseert op de hoogte is van het ingevoerde systeem. Zij moeten
perfect weten hoe het allemaal in z’n werk gaat.
 Zorg er ook voor dat je het publiek van bij het begin van de activiteit goed informeert (via
slogans, affiches, presentator, lichtkrant, vermelding op de uitnodiging/toegangskaart of bij de
ingang, …) en wijs hen erop dat de herbruikbare bekers met zorg dienen behandeld te worden.
 Zorg voor toezicht bij de uitgang zodat de bekers niet meegesmokkeld worden.
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 Draag er zorg voor dat er geen stickers op de bekers gekleefd worden. Ook opschriften met
stiften worden als beschadiging beschouwd. Per dergelijke beker wordt dus de kostprijs
aangerekend.
VEEL SUCCES ERMEE en ‘SANTÉ’!

tel: 051 26 03 50

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare
fax: 051 26 03 52
communicatie@mirom.be

