Festival:

Gebruiksovereenkomst TU/e Festival Cup
DEEL 1 – Ruim vóór het festival

PARTIJEN
1. GO Green Office TU/e (Green Office),
Onderdeel van de Dienst Huisvesting van de Technische Universiteit Eindhoven, gevestigd te Eindhoven
Vertegenwoordiger:
2. Festivalorganisator
Festivalnaam:
Datum festival:
Contactgegevens vertegenwoordiger:

Festivalorganisator:
Vertegenwoordiger:

GEBRUIKSOVEREENKOMST

Algemeen
1. De Green Office bezit een ruime hoeveelheid TU/e Festival Cups (hierna ook te noemen: “bekers”).
TU/e Festival Cups zijn hardplastic bekers. Festivalorganisatoren gerelateerd aan de TU/e kunnen
gebruik maken van deze TU/e Festival Cups.
2. De bekers dienen op dezelfde manier te worden teruggezet in de kratten zoals ze gekomen zijn.
3. De Green Office levert de bekers schoon aan de festivalorganisator, maar raadt wel aan om één
keer te spoelen voor gebruik.
4. De festivalorganisator dient de bekers schoon aan de Green Office terug te leveren, d.w.z. alle
gebruikte bekers worden gespoeld voordat ze terug in de krat gaan. Er mogen geen tape, stickers of
dergelijke op de bekers zitten. Het is niet nodig de bekers te drogen.
5. De festivalorganisator dient de bekers binnen 3 werkdagen na afloop van het festival aan de Green
Office terug te leveren, tenzij anders afgesproken.
Financiële structuur
6. Festivalorganisatoren kunnen de bekers gratis gebruiken, echter per verloren of kapotte beker
wordt een bedrag in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor verloren of kapotte kratten en
rolcontainers.
7. Vóór en na het festival worden samen met de festivalorganisator de bekers, kratten en
rolcontainers geteld om dit bedrag vast te stellen. Daarnaast wordt de staat van de bekers
gecontroleerd.
8. Voor vieze bekers worden schoonmaakkosten van €0,50 per beker gerekend.
9. Per verloren of kapotte beker betaalt de festivalorganisator €1,- aan de Green Office.
10. Per verloren of kapotte krat betaalt de festivalorganisator €10,- aan de Green Office.
11. Per verloren of kapotte rolcontainer betaalt de festivalorganisator €50,- aan de Green Office.
12. De Green Office stuurt hiervoor na afloop van het festival een factuur aan de festivalorganisator.
De festivalorganisator dient de factuur na ontvangst binnen 8 werkdagen te voldoen.
Festivalspecefiek
13. Green Office levert minimaal ______ en maximaal _____ bekers aan de festivalorganisator.

ONDERTEKENING
Partij: GO Green Office TU/e
Vertegenwoordiger:

Partij:
Vertegenwoordiger:

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

Festival:

Gebruiksovereenkomst TU/e Festival Cup
DEEL 2 – Vlak vóór het festival

Overdracht van de bekers van de Green Office aan de festivalorganisator.
1. De festivalorganisator heeft exact ____ bekers, ______ kratten en ______ rolcontainers ontvangen.
2. Opmerkingen over de staat van de bekers: ________

ONDERTEKENING
Partij: GO Green Office TU/e
Vertegenwoordiger:

Partij:
Vertegenwoordiger:

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

Gebruiksovereenkomst TU/e Festival Cup
DEEL 3 – Na het festival

Overdracht van de bekers van de festivalorganisator aan de Green Office.
1. De festivalorganisator heeft exact ____ bekers, _______ kratten en _____ rolcontainers terug
geleverd.
2. Opmerkingen over de staat van de bekers: ________

ONDERTEKENING
Partij: GO Green Office TU/e
Vertegenwoordiger:

Partij:
Vertegenwoordiger:

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

