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VIA BEVRIENDE 
ORGANISATIE

HERBRUIKBARE 
BEKERS 
IN TIEN GEMEENTEN

HERBRUIKBARE BEKERS

GEKOCHT OF GEHUURD?

GEKOCHT

GEMEENTELIJKE 

UITLEENDIENST?

ONBESLIST
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Samen met buurgemeente: 
raamovereenkomst voor huur, 
opslag en transport
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11.000 HB gehuurd (kerstmarkt), 
inclusief afwasunits

+ Raamcontract met privépartner 
voor aankoop of huur, afwas, 
transport

+ 2.000 HB te huur voor lokale 
besturen en verenigingen

+ 8.000 HB + 2.000 HB voor cava 
gratis te huur voor lokale 
besturen en verenigingen

- Beperkt aantal HB
- Reiniging en transport zijn betalend

Ecolife vroeg 10 Vlaams-Brabantse gemeenten 
hoe ze omgaan met herbruikbare bekers (HB) 
op evenementen. 
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Minimumstock HB voor wijn en cava
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3.000 HB, alleen voor gemeentediensten
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600 HB groepsaankoop + 
2.000 HB van privéspeler
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3 x 2.500 HB (gepland) via Mooimakers, 
inclusief wasstraat

����������
Bij één bedrijf 10.000 HB (één type) 
gekocht, bij ander bedrijf bakken, 
deksels, tussenschotten en trolleys 
gekocht voor industriële vaatwassers 
en stockage.
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1.800 HB gekocht door jeugdraad, maar logistiek 
probleem. Gemeente koopt bekers over voor 
uitleendienst met reinigings- en transportkosten 
voor ontlener.
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Gratis uitleendienst voor verenigingen.
De ontlener is verantwoordelijk voor de reiniging.
Elke zaal is uitgerust met een industriële vaatwasser. 
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Ja, voor kleine evenementen
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gepland
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Jeugdhuis verhuurt of leent HB uit. 
Sommige zalen hebben eigen HB.  
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Jeugdhuis gaat zelf HB aankopen. 

Waarborg met eco-jetons van 
de gemeente.
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Jeugdhuis: aankoop en beheer HB, 
verhuur aan andere verenigingen.
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Verenigingen kopen bij de drankenhandelaar 

die gunning heeft van de gemeente. 

���������� 
Via 4 vaste brouwers of drankhandelaars. 
Afspraken vastgelegd in overeenkomsten 

of beslissingen schepencollege.

�������� 
Vaste lokale drankleveranciers.
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Verenigingen gebruiken altijd dezelfde handelaar 

die nog niet over de brug kwam met HB.

����������
Verenigingen kunnen voorlopig alleen terecht 

bij drankhandelaars in buurgemeenten.
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Verenigingen kopen vaak aan 

bij Brouwerij Haacht.
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Huur bij Festicup, 11.000 HB, 7 modellen, 

inclusief afwasunits (alleen afdrogen 
na eindafwas). 

Waarborg HB: Verenigingen beheren een 
deel van de bekers én de waarborg. 
Verenigingen moeten goed tellen. 

Eén centrale afwasplaats. 
Afwasteam nodig, vroeger zonder personeel.
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GEHUURD

glas of herbruikbare bekers?
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INTERLEUVEN

INTRADURA

VIA BROUWERS OF 
DRANKHANDELAARS

VIA PROFESSIONELE 
DIENSTVERLENER

AANBOD VAN INTERCOMMUNALES

Andere wegen?

INCOVO
+ 19.000 HB + 1.000 HB voor 

cava gratis te huur voor 
gemeenten en verenigingen

+ Alleen HB te koop

IL�A

Extra kost voor handling, transport en beheer 
van HB + 10 hl drank = minimumafname

Kleinere evenementen (<10 hl): 
Zelf voor HB zorgen, via eventpartner, of door deel 

ondersteuning te gebruiken voor HB (bruikleen)

+ HB worden meegeleverd met de drank

- Gratis bij 3 vaten minimumafname of 
equivalent aantal bakken bier. HB voor 
frisdrank of water: via drankleveranciers, 
kan ook via AB InBev, maar betalend.

- Waarborgsysteem invoeren
- Afwas: 6 of 7 eurocent/beker

1. ������������������� (4 �����)
+ Geen meerkost voor de organisator, 

ook niet voor kleine bestellingen

- Personeel om HB op te halen en 
af te wassen + extra plaats nodig 
voor spoelbakken

- Waarborgsysteem invoeren
- HB moeten proper ingeleverd worden

2. ‘������’-������
+ Geleverd in kratten van 40 bekers
+ Geen extra toogmateriaal (spoelbakken) 

of personeel nodig

- Huur: 50 euro/pallet
- Afwas: 6 eurocent/beker

6INSPIRERENDE VOORBEELDEN
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(deelgemeente Humbeek)

Samenaankoop HB door 
verenigingen via één 

overkoepelende vereniging 
(Humbeek Sas Events). 
Elke vereniging wast af 

in eigen standje. 
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Drankenhandelaar 

(Stravbier) die HB van de 
brouwers actief aanbiedt 

aan zijn klanten.
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Werkt samen met lokale brouwer 

die HB en wasunits kocht. 
De verenigingen betalen 

alleen een waarborg.
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- Ook als een lokale vereniging 
huurt, is de gemeente 
verantwoordelijk voor 
de administratie

- Reiniging en transport 
zijn betalend
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afhankelijk van 
evenement
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indoor én 
outdoor

Pepingen Huldenberg

- Geen verhuur
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