Info provinciale groepsaankoop herbruikbare bekers 2020-2021
Bestel bekers en eventueel opbergbakken vóór 15 november 2020 via het online bestelformulier op
www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop-herbruikbare-bekers-2020

1. Type beker en minimumaantal bekers
Herbruikbare bekers formaat 25 cl, geschikt voor frisdrank, bier en andere dranken.
Voor scholen bieden we bekers uit polypropyleen aan.
Gemeenten en verenigingen kunnen kiezen tussen bekers uit polycarbonaat of uit polypropyleen.
Op alle bekers komt als basisopdruk het logo van de provincie.
De provincie vraagt om minimum 250 bekers te bestellen.
Indien de bekers ontleend worden aan derden (verenigingen bv.) houd je best rekening met een
uitval van 5-10% van het bekertotaal per uitleenbeurt (ontbrekende/beschadigde bekers).

2. Voor gemeenten en verenigingen
•
•

•
•

•

•
•

Bekers 25 cl, geschikt voor diverse dranken
Opdruk bekers: logo Provincie West-Vlaanderen, vanaf 500 stuks kun je een eigen logo laten
toevoegen.
Let wel: opdruk van eigen logo in kleur kan de kostprijs per beker wel aanzienlijk duurder
maken, zeker als het gaat om een oplage van minder dan 1000 bekers.
Materiaal bekers: polypropyleen (PP, melkkleurige krasbestendige bekers) of polycarbonaat
(PC, doorschijnend, harde kunststoffen bekers) (zie 6.)
Richtprijs per beker:
✓ 0,3 tot 0,9 euro excl. btw voor de polypropyleenbekers (grotendeels afhankelijk van
besteld aantal en of eigen opdruk gewenst is)
✓ 0,5 tot 1,8 euro excl. btw voor de polycarbonaatbekers (grotendeels afhankelijk van
besteld aantal en of eigen opdruk gewenst is)
Mogelijkheid tot het bestellen van bijhorende opbergbakken.
We bieden 2 formaten aan (40-literbakken voor 200-250 bekers of 60-literbakken voor 300500 bekers). Richtprijs per opbergbak: 40-literbakken voor 14-20 euro excl. btw;
60-literbakken voor 16-22 euro excl. btw.
Vul het aanvraagformulier in op
www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop-herbruikbare-bekers-2020

3. Specifiek voor scholen
•
•
•
•
•
•
•

Bekers 25 cl, geschikt voor diverse dranken
Opdruk bekers: logo’s Provincie West-Vlaanderen en logo MOS (Milieuzorg op schoolMateriaal bekers: polypropyleen (PP, melkkleurige krasbestendige bekers) (zie 6.)
Richtprijs per beker: 0,2 tot 0,4 euro excl. btw
Mogelijkheid tot het bestellen van bijhorende opbergbakken.
We bieden 2 formaten aan (40-literbakken voor 200-250 bekers of 60-literbakken voor 300500 bekers). Richtprijs per opbergbak: 40-literbakken voor 14-20 euro excl. btw;
60-literbakken voor 16-22 euro excl. btw.
Vul het aanvraagformulier in op
www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop-herbruikbare-bekers-2020

4. Interesse doorgeven tegen 15 november – verdere timing
Bij interesse in deelname aan deze groepsaankoop het aanvraagformulier invullen.
Deze aanvraag is nog geen bindend engagement.
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Vervolg
• Februari 2021: na de gunning door de Provincie ontvang je de precieze aankoopprijs per
beker en kun je je bestelling bevestigen.
• Mei-Juni 2021: levering met factuur door de Provincie.

5. Bijkomende opmerkingen voor gemeenten
•

•

Dit jaar dient de provincie geen aanvraag bij de OVAM in voor subsidie voor de lokale
besturen. De middelen van OVAM zijn pas voorzien in de loop van 2021. Dit zou de timing
om de bekers te kunnen leveren in mei-juni (voor de zomer) in het gedrang brengen. De
Provincie heeft er dus voor gekozen om niet op de subsidies te wachten en de timing zoals
elk jaar aan te houden.
Weet: overheden mogen sinds 1 januari 2020 geen wegwerpwerpbekers en
wegwerpdrankverpakkingen meer gebruiken, noch binnen hun werking, noch bij de
organisatie van evenementen.

6. Keuze materialen
•

PC (polycarbonaat): Deze bekers zijn transparant, gebruiksvriendelijk en krasbestendig. Ze
zijn vaatwasmachinebestendig. .

Ter info: het ontwerp van de bedrukking wordt aangepast.
•

PP (polypropeen of polypropyleen): deze bekers zijn niet transparant, maar “melkkleurig”.
Deze zijn goedkoper en milieuvriendelijker dan de PC bekers.
Ze zijn vaatwasmachinebestendig.
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Uit de studie “Drink- en eetgerei op evenementen” uitgevoerd in opdracht van de OVAM (afdeling
Afval en Materialenbeheer) door Ecolife en Ecofest in maart 2017:
• Bekers van polypropyleen (PP) zijn milieuvriendelijker dan polycarbonaat (PC).
Ze zijn ook krasbestendig, veilig (bevatten geen BPA) en goedkoop. …
•

Voor 100% doorzichtige bekers zijn bekers in PC of copolyester te verkiezen. Van de
herbruikbare plastic bekers hebben de polycarbonaatbekers wel de hoogste milieu-impact. Ze
zijn ook duurder en minder krasbestendig (door het glasheldere uiterlijk zijn krassen snel
zichtbaar).

Lees meer op www.ovam.be/wegwijzer-cateringmateriaal

Meer info
Contact voor gemeenten en verenigingen : Doenja Lefebure, Dienst Minawa,
tel. 050 40 31 73, doenja.lefebure@west-vlaanderen.be
Contact voor scholen: Elien De Pelsmaeker, Dienst Minawa,
MOS: Duurzame scholen, straffe scholen, tel. 050 40 32 83, elien.depelsmaeker@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop-herbruikbare-bekers-2020
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