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Samenwerking tussen IVAGO en Ateljee voor
uitlenen wisselbekers
Vanaf 31 mei kunnen er opnieuw gratis herbruikbare bekers ontleend worden bij IVAGO. Nieuw is
bovendien dat men die niet meer hoeft af te wassen na gebruik, dankzij een samenwerking met
sociaal economiebedrijf Ateljee. Een nieuw reservatiesysteem maakt het nog makkelijker om bekers
te ontlenen.

DUURZAAM AANBOD
Sedert 1 januari 2020 zijn herbruikbare bekers verplicht op evenementen. Omdat afvalpreventie belangrijk is
voor IVAGO, kwam de intercommunale met een uitleensysteem van herbruikbare bekers. Inwoners, scholen,
verenigingen en bedrijven uit Gent en Destelbergen kunnen de bekers voor frisdrank of bier gratis ontlenen.
Omwille van corona werd beslist om dit aanbod tijdelijk stop te zetten. Nu er opnieuw evenementen
georganiseerd worden, herstart ook de uitleenservice.

NIET MEER AFWASSEN
Nieuw is dat ontleners na gebruik de bekers niet meer hoeven af te wassen. Daarvoor zorgen de mensen
van sociaal economiebedrijf Ateljee, waar een professionele wasstraat geïnstalleerd werd. Daarmee is ook
een hygiënisch eindresultaat gegarandeerd.
‘Bij IVAGO zetten we zoveel mogelijk in op de circulaire en de sociale economie. En we maken het
zo gemakkelijk mogelijk voor organisatoren om duurzame keuzes te maken. Je hoeft de bekers zelf
niet meer af te wassen na gebruik.’ – Bram Van Braeckevelt, voorzitter IVAGO
Ateljee VZW maakt deel uit van de coöperatieve vennootschap Wash-it. Deze organisatie groepeert op een
doordachte en efficiënte manier verschillende partners in de markt om het wassen van bekers te organiseren
op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze. Hiervoor werken ze samen met diverse
maatwerkbedrijven in alle Vlaamse provincies. Voor onze regio doen zij beroep op Ateljee VZW (met o.a.
projecten zoals de Kringwinkel en sociale restaurants).

NIEUW RESERVATIESYSTEEM
Ook het reservatiesysteem kreeg een update. Reserveren kan minstens 14 dagen voor de start van je
evenement op www.ivago.be/herbruikbare-bekers. Je betaalt enkel een waarborg, en kan de bekers gratis
ophalen of laten leveren tegen betaling. Nadien bezorg je het geleende materiaal in goede staat aan Ateljee,
waar de bekers gewassen worden.

