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UITLENINGSVOORWAARDEN VOOR HERBRUIKBARE BEKERS 
 
 
1. De Kringwinkel West beschikt over een 1000-tal herbruikbare bekers. 

 
2. De bekers worden gratis uitgeleend, mits storting van een waarborg. 

 
3. De aanvraag voor ontlening wordt gericht naar De Kringwinkel West – Sociale 

Werkplaats/Maatwerkbedrijf  vzw,  Steverlyncklaan 8 te Ieper (verder ‘De Kringwinkel 
West’ genaamd). Telefoon: 078 15 50 05 (kies optie 1) – BTW: BE 0461 050 502. 
 

4. De bekers worden door de uitlener bij een vestiging van De Kringwinkel West persoonlijk 
afgehaald en teruggebracht tijdens de kantooruren, en dit uitsluitend NA afspraak van 
het tijdstip en de persoon die de bekers afhaalt en terugbrengt, met de verantwoordelijke. 
Vestigingen van De Kringwinkel West: 

 K. Steverlyncklaan 8, 8900 Ieper 

 Ieperstraat 231, 8970 Poperinge 

  Koksijdestraat 10, 8630 Veurne 

  Esenweg 5, 8600 Dikmsuide  
 

5. De waarborg van 0,15 EUR per beker, met een maximum van 600 EUR per uitlener, 
wordt twee weken vooraf gestort op het rekeningnummer BE07 7380 1762 9366 van 
De Kringwinkel West, met vermelding van de naam van de ontlener en ‘waarborg 
herbruikbare bekers’ + aantal bekers dat uitgeleend wordt.  
Deze waarborg wordt integraal terugbetaald indien aan alle voorwaarden is voldaan. 

 
6. Bij de uitlening worden de bekers geteld. Bij terugname worden ze opnieuw nageteld in 

aanwezigheid van de ontlener. Voorzie hiervoor voldoende tijd bij het terugbrengen van 
de bekers!   
Voor verdwenen en beschadigde bekers zal de kostprijs worden aangerekend. Deze 
bedraagt 0,70 EUR per beker. 

 
7. De bekers moeten netjes gereinigd en afgedroogd terug geleverd worden. Dit geldt 

eveneens voor de groene bakken. Is dat niet het geval, dan worden ze geweigerd, en 
slechts teruggenomen na grondige reiniging door de ontlener (de bekers mogen in een 
vaatwas gewassen worden) . 
Per niet goed gereinigde beker wordt 0,70 EUR aangerekend. 

 
8. De uitlener 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.  Hij 
kan gratis gebruik maken van de provinciale affiches i.v.m. de herbruikbare bekers.  
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