Amendement uitleenreglement materiaal green events
RvB dd. 21/04/2020

Goedgekeurd in de raad van bestuur van de IVM o.v. dd. 16 oktober 2012, geamendeerd in de
vergadering van de raad van bestuur van IVM o.v. dd. 20 september 2016 en 21 april 2020.
Art. 1: IVM organiseert een uitleendienst voor organisatoren van duurzame evenementen. Het gaat
hierbij om volgende materialen:
- Herbruikbare drinkbekers
- Herbruikbare wijnglazen
- Herbruikbare schuimwijnglazen
- Herbruikbare jeneverbekers
- Herbruikbare drankjetons
- Bekercontainers (voor inzameling van de lege drinkbekers)
- Een bekertent
- Afvalcontainers voor selectieve inzameling restafval
- Afvalcontainers voor selectieve inzameling PMD
- Banners/vlaggen voor aanduiding afvalpunten
Art. 2: IVM leent het beschikbare materiaal gratis uit, waarmee evenementen duurzaam kunnen
worden georganiseerd, aan de 15 deelnemende steden/gemeenten van IVM en aan verenigingen of
instellingen gelegen op het grondgebied van de 15 deelnemende gemeenten/steden. De verenigingen
of instellingen moeten verklaren dat het evenement niet verboden is door de gemeente/stad.
Art. 3: Het materiaal wordt aangevraagd (via mail naar greenevents@ivmmilieubeheer.be) minstens
veertien dagen voor de activiteit plaatsvindt. De ophaling gebeurt op een tijdstip bepaald door IVM, in
overleg met de lener.
Art. 4: Het materiaal wordt zowel bij uitlening als bij teruggave gecontroleerd en geteld.
Art. 5: Voor langdurige of gecombineerde activiteiten bedraagt de maximale uitleenduur een week. Dit
kan verlengd worden mits gemotiveerde aanvraag.
Art. 6: Er worden maximaal per evenement 5 kisten herbruikbare bekers (ongeveer 1500 stuks),
5 kisten wijnglazen/bekers (ongeveer 200 stuks) , 3 kisten schuimwijnglazen/bekers (ongeveer 200
stuks), 2500 jetons en 10 afvaleilanden uitgeleend, volgens beschikbaarheid. Uitzonderlijk en na
grondige motivatie en aanvaarding kan er van deze aantallen afgeweken worden.
Art. 7: Bij het ophalen van het materiaal wordt een waarborg betaald van 10 EUR per bak herbruikbare
bekers.
Voor de tent bedraagt de borg eveneens 250 EUR.
Voor de banner/vlag is er een borg voorzien van 10 euro per banner/vlag.
Voor afvaleilandjes wordt een borg gevraagd van 10 EUR per uitgeleende container.
Voor drankjetons bedraagt de borg 10 EUR per begonnen schijf van 500 stuks.
Zonder betaling van deze waarborg wordt het materiaal niet uitgeleend.
Indien aan alle voorwaarden voldaan is, wordt deze waarborg terugbetaald bij het terugbrengen van
het materiaal bij de bevoegde dienst.

Art. 8: De lener verbindt er zich toe om tijdens de activiteit kenbaar te maken dat het om een
duurzaam evenement gaat waarop (minstens) herbruikbare bekers worden gebruikt en afval
gescheiden wordt ingezameld. De lener maakt hiervoor gebruik van het materiaal dat IVM ter
beschikking stelt. De lener zorgt voor de inzameling van herbruikbare bekers en zet daartoe een
inzamelsysteem op.
Art. 9: Indien meer dan 5% van de uitgeleende bekers verdwenen en/of beschadigd zijn, wordt een
kost van 0,75 EUR per beker aangerekend vanaf de eerste beker.
Indien meer dan 5% van de uitgeleende drankjetons verdwenen zijn, wordt een kost van 0,05 EUR per
jeton aangerekend vanaf de eerste jeton.
Voor de wijn- en schuimwijnglazen wordt een bedrag van 3 EUR per verloren glas aangerekend vanaf
de eerste beker/glas.
Voor het overige materiaal worden volgende vergoedingen aangerekend:
30 EUR per verloren of beschadigde transportbak;
50 EUR per verloren of beschadigde spandoek;
50 EUR per verloren of beschadigde container;
2.000 EUR voor verlies van de bekertent; bij ernstige beschadiging zal een schadebestek worden
opgemaakt en worden de kosten verhaald op de lener.
Art. 10: De bekers worden gereinigd, gedroogd en netjes opgeborgen in het daartoe voorziene
materiaal terug geleverd.
Indien de bekers niet of onvoldoende gereinigd of gedroogd zijn dan gebeurt de reiniging door een
firma aangewezen door IVM. De kostprijs hiervan wordt doorgerekend aan de lener en afgehouden
van de waarborg.
De containers worden leeg, gereinigd en droog terug geleverd.
Ook de drankjetons, tenten, banners en vlaggen dienen proper en in correcte staat te worden
teruggebracht.
Art. 11: Het tijdstip waarop het materiaal dient te worden teruggebracht wordt vastgelegd bij de
uitlening. Wanneer het materiaal laattijdig wordt teruggebracht, kan een vergoeding van 25 EUR per
dag worden aangerekend.
Art.12: Het materiaal moet gehaald en teruggebracht worden op het adres waar het materiaal werd
uitgeleend.
Eeklo: IVM o.v., Sint-Laureinsesteenweg 29 9900 Eeklo
Afhalen en terugbrengen : na afspraak met de verantwoordelijke (09 218 90 17 of
greenevents@ivmmilieubeheer.be)
Recyclagepark Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 952 9820 Merelbeke
Afhalen en terugbrengen: na afspraak met de verantwoordelijke (09 210 35 10 of
afvalbeheer@merelbeke.be)

