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Tips bij het gebruik van de herbruikbare bekers 

 

Communicatie 

 

Zorg voor een goede communicatie binnen de eigen organisatie. Het is belangrijk dat de 

ploeg die de fuif of het evenement organiseert perfect op de hoogte is van het ingevoerde 

systeem. Zij moeten perfect weten hoe het allemaal in z’n werk gaat. (waarborg, waar kan je 

bekers inruilen…) Niet alleen de verantwoordelijken van de fuif of het evenement moeten 

hiervan op de hoogte zijn, maar alle medewerkers. Vergeet dus zeker niet om ook oud-

leiding, ouders… die een shift meedraaien goed in te lichten! 

 

Zorg voor een goede communicatie naar het publiek toe. Informeer hen het best bij het 

begin van het evenement. Leg uit hoe het systeem van inzameling werkt en wijs de 

feestgangers er op dat de herbruikbare bekers met zorg dienen behandeld te worden. 

(afficheer alles goed aan de inkom, bij de bonnetjestand, aan de toog…)  

 

Tijdens het evenement 

 

In het geval er toch moet afgewassen worden:  

 Was de bekers af met dezelfde borstels als waarmee glazen afgewassen worden.  

 Spoel de bekers goed af; vervang regelmatig het spoelwater.  

 

Bij het inzamelen van bekers:  

 Let er op dat de bekers niet kapot zijn. Een beker met een deuk in (bvb. Doordat 

bezoekers op de beker hebben gestaan) wordt als kapotte beker aangerekend. Geef 

hiervoor dan ook geen waarborg meer terug.  

 Bekers waar stickers aan hangen of waarop geschreven is (bvb. Alcoholstift) worden 

als kapotte bekers aangerekend. Geef hiervoor dan ook geen waarborg meer terug.  

 

Na het evenement 

 

Bij de start van het evenement zaten alle bekers mooi in de opbergbakken. (rijen van 20 

bekers) Na afloop van het evenement moeten alle bekers op dezelfde manier terug in de 

opbergbakken zitten. Alle bekers die niet terug in de opbergbakken zitten, worden als 

kapotte bekers aangerekend.  



Inzamelsystemen 

 

Waarborgsystemen 

1. Er is maar één soort drankbonnen / drankkaarten. Per beker wordt een bepaald 

bedrag aangerekend als waarborg. De tweede keer geef je je beker terug en hoeft de 

waarborg niet opnieuw betaald te worden. Op het einde van de fuif of het 

evenement krijg je de betaalde waarborg terugbetaald wanneer je de beker 

teruggeeft.  

a. Het systeem garandeert een lage uitval van bekers. Het is een eenvoudig 

systeem en er is geen ophaalploeg nodig.  

b. Als mensen hun beker meenemen, heb je toch nog de waarborg.  

c. Nadeel: men moet achter de toog naast drankbonnen/drankkaarten ook 

bekers inzamelen.  zorgen dat deze onmiddellijk op een vaste plaats terecht 

komen, waar de bezoekers niet bij kunnen! 

2. Er zijn drankbonnen/drankkaarten en bekerbonnen/jetons. Aan de kassa koop je 

drankbonnen/drankkaarten en bekerbonnen/jetons. Per drankje wordt betaald met 

drankbonnen/drankkaarten en 1 bekerbon/jeton. De lege bekers kunnen opnieuw 

ingeruild worden voor een bekerbon/jeton. Op het einde van het evenement kunnen 

de bekerbonnen/jetons terug ingeruild worden.  

a. Het systeem garandeert een lage uitval van bekers. Het is een relatief 

eenvoudig systeem en er is geen ophaalploeg nodig.  

b. Als mensen hun beker meenemen, heb je toch nog de waarborg.  

c. Achter de toog moeten geen bekers ingezameld worden; deze worden aan de 

drankbonstand ingezameld en gewisseld voor een bekerbon/jeton. Aan de 

bar komen enkel drankbonnen/drankkaarten en bekerbonnen/jetons terecht.  

3. Er worden drankbonnetjes/drankkaarten verkocht en (eventueel aan andere kassa) 

drankbekers en drankbonnetjes/jetons. De jeton wordt door de gebruiker 

bijgehouden. Aan de bar geef je de beker en nodige drankbonnetjes/drankkaarten af 

om een drankje te kopen. Daarna kan je telkens een drankje krijgen voor een beker 

en de nodige drankbonnetjes/drankkaarten. Op het einde van de avond krijg je de 

waarborg voor de beker terug als je de jetons en een overeenstemmend aantal 

bekers teruggeeft.  

a. Voordeel is dat bekers niet kunnen ingeruild worden voor geld zonder jeton, 

waardoor mensen die bekers rapen; geen waarborg innen die door andere 

werd betaald.  

 

Beloningssystemen 

1. Wanneer iemand een aantal bekers indient, krijgt deze een beloning (bvb. Gratis 

drankbon) Men kan kiezen tussen de bekers in 1 keer te laten indienen, of met een 

stempelkaart waarop telkens je een beker indient, gestempeld kan worden.  



a. Voordeel: er wordt geen waarborg gevraagd voor de beker, waardoor 

trakteren eenvoudiger wordt.  

b. Nadeel: bezoekers worden minder gestimuleerd om de beker terug te 

brengen; waardoor een hogere uitval van bekers te verwachten valt.  

c. Bij schade of verlies is er geen waarborg meer die de organisator recupereert.  

 

Ophaalsystemen 

 

1. Er wordt geen waarborg gevraagd voor de bekers, maar mensen van de organisatie 

lopen continu tussen het publiek om lege bekers op te halen. Het beste is dat deze 

vrijwilligers zeer herkenbaar zijn (outfit).  

a. Voordeel: geen waarborg voor de beker; geen extra verplichtingen voor de 

bezoeker.  

b. Nadeel: groot aantal vrijwilligers is continu druk bezig met ophalen. Hogere 

uitval van bekers.  


