
HERBRUIKBARE 
BEKERS 

Op uw event 



WAT ?  
Alle drank in verpakkingen voor

éénmalig gebruik

VOOR WIE ?  
Alle tijdelijke evenementen

VANAF ?  
01/01/2020

Heeft u er al 
aan gedacht ?  



Why ? 
Het is zo gemakkelijk ! 

Het is zo gemakkelijk om plastic 

bekers te gebruiken. 

Na gebruik gooi je deze toch

gewoon weg



Vervuiling
gemak heeft een prijs 

In de huidige tijd, kunnen we niet

meer rond de impact die dit heeft

voor het klimaat

Het beste is dat we voor een product 

gaan dat men meermaals kan

gebruiken, en dus niet na éénmalig

gebruik op de afvalberg belandt



wat mag niet meer ? 
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WEGWERP 
BEKERS 

de bekers die we 

kennen op o.a.

festivals 

BLIK OF BRIK  
VERPAKKING 

een blik frisdrank 

of bier 

PETFLESSEN 

Petflesjes 

frisdrank of 

water 



Waar mag dit niet
meer ? 
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EENMALIGE 
GEBEURTENIS 

een event dat niet 

meermaals op een 

vaste periode plaats 

vindt 

bv:

vaste repetitie = ok

concert = niet ok 

PUBLIEK OF 
PRIVAAT 
TERREIN 

De locatie speelt

geen rol, als dit

een event is dat

éénmalig

doorgaat

OPEN OF 
GESLOTEN 
RUIMTE  

Of de locatie nu 

indoor of 

outdoor is, de 

regels gelden

voor beide



WE HAVE TO GO GREEN 
FOR THE FUTURE 



WAT ZIJN DE 
OPTIES ? 

GEBRUIK HERBRUIKBARE 
BEKERS 

BEWIJS DAT U 90% 
GESCHEIDEN SORTEERT.

GEBRUIK GLAZEN 



Glaswerk 

• glas is de beste keuze door de 

hoge Milieu score 

• Het nadeel is dat op grote

evenementen dit een hoger

veiligheidsrisico met zich

meebrengt, en dus kan verboden

worden.



90%
Bewijs dat u 

GESCHEIDEN SORTEERT  

U kan dit proberen maar in de 

realiteit is dit bijzonder moeilijk te 

realiseren 

vanaf  2022 wordt dit 95%



Herbruikbare bekers 

• kan je meermaals hergebruiken 

• veiliger 

• men kan deze bedrukken 

• kunnen gehuurd worden 



verschillende soorten 
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POLUPROPYLEEN 

• Minder helder

• krasbestendig

• onbreekbaar

• geschikt voor

warme dranken

• recycleerbaar

• milieu vriendelijk

• goedkoop

PC
POLY

CARBONAAT 

• .helder

• krasgevoelig

• hoge milieu 

impact

• Duur

CP
COPOLYEST

ER

• helder

• krasgevoelig

• hoge milieu 

impact

• duur.

PLA
POLY

MELKZUUR

• geen warme

drank

• max. temp 

40°C

• Biologisch

afbreekbaar



LENEN BIJ  UW DRANK 
HANDEL 
U krijgt deze in bruikleen en betaald 

eventuele vermiste of beschadigde 

bekers .

HUREN 
Verschillende firma's verhuren de 

bekers. 

U betaald een huur en de eventuele

beschadigde of vermiste bekers

KOPEN 
U besteld de bekers al dan niet bedrukt, 

en zorgt zelf voor de afhandeling van de 

afwas en stockeert deze zelf

Huren of 
kopen ? 

Waar haal jij uw bekers?



DE BEKERS AFWASSEN 
VOOR U ZE STOCKEERT  

LAAT U BEST DOOR EEN 
FIRMA DOEN !

onderhoud 

ER ZIJN ONDERTUSSEN 
SAMENWERKINGEN OM DIT 

STANDAARD TE MAKEN VOOR DE 
GEHELE SECTOR  !



bent u er klaar voor ? 

Making every 
day Earth Day



WIJ HELPEN U 
GRAAG OP WEG  

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons en wij helpen u graag verder

info@positivevision.be. 

Positive Vision Ondersteunt reeds jaren verschillende events 

.

Ook met deze nieuwe wetgeving willen we u graag

ondersteunen waar nodig

;

A positive vision and support for your event    . 


