rent • serve • return

Duurzaam huurconcept
voor festivalbekers

Rent, Serve, Return
Waarom zou je na een festival duizenden lege en stuk getrapte plastic bekertjes
opruimen? Dat kost geld, de kosten van afvalverwerking zijn niet mis en duurzaam is het
allerminst. StarCups kan je ontzorgen met milieuvriendelijke oplossing.

StarCups worden gebracht en gehaald
Bij StarCups huur je stevige, prettig drinkende hard cups. De bezoekers leveren de
gebruikte cups weer in bij de bar, waar ze het bij de eerste cup betaalde statiegeld weer
terugkrijgen. Na afloop halen we de cups weer bij je op voor professionele reiniging en
hergebruik.

Waarom jij voor
StarCups moet kiezen?
check

Unieke inzamelkorven

check

Opslag & vooraadbeheer

check

Branded Cups

check

Eigen kassasysteem

check

Training van barpersoneel

check

Financiële logistiek

check

100% Hygiëne

StarCups scheelt een slok op een borrel
Wegwerpbekers kopen en het hele terrein schoonmaken hoeft niet meer. Je bespaart
flink op de kosten voor de opruimploeg, de afvalcontainers en de dure verwerking van het
plastic afval.

Zo werkt het
1. De bezoeker betaalt statiegeld (festivalmunt of geld) voor de eerste cup(s).
2. De bezoeker levert bij elke volgende consumptie de lege cup in en ontvangt een
schone cup.
3. Bij vertrek levert de bezoeker de cup(s) in bij de bar en krijgt het statiegeld terug.

Duurzaam en volgens de milieueisen
De Europese Commissie wil veel disposables verbieden, ook wegwerpbekertjes.
Met StarCups voldoe je aan alle eisen. Maar veel waardevoller is natuurlijk het
idee, dat je bewust met de planeet omgaat en het festival een schone, duurzame
uitstraling krijgt.

Ideaal voor elk festival, overal
Van klein evenement tot mega event, met StarCups krijg je een goed alternatief
voor wegwerpbekers. Je krijgt exact de juiste aantallen cups in de gewenste
maten. Op tijd geleverd, en op de afgesproken tijd weer opgehaald.

Lange festivalervaring
StarCups is opgericht door professionals uit de evenementenbranche. We
kennen de uitdaging om een duurzaam imago neer te zetten en de kosten te
beperken. Ons missie is om organisatoren van events te helpen kostenvoordeel
te behalen, duurzamer te werken en een positief imago te creëren.

Speciale eigen wasstraat
StarCups beschikt over een geavanceerde wasstraat voor het reinigen van hard
cups. De cups gaan er vies in en komen er brandschoon, onbeschadigd en
volgens de strengste hygiëne-eisen weer uit. Klaar voor hergebruik!

Duurzaam
voor het milieu

Het StarCups assortiment
StarCups maten

20cl

25cl

30cl

40cl

50cl

Heldere en voordelige tarieven
StarCups werkt graag transparant en duidelijk. We werken met
staffelprijzen. Hoe meer cups, hoe meer kostenvoordeel. Voor elk
evenement ontvang je vooraf een gespecificeerde offerte.

Reinigingstoeslag
Voor elke geretourneerde cup rekenen we vanaf 6 cent vergoeding
voor het reinigen. Niet gebruikte cups reinigen we natuurlijk niet,
zolang je ze maar schoon en geseald inlevert.

Niet geretourneerde cups
Iedere niet geretourneerde cup kost 50 cent met de marge van 1%, die
is voor rekening voor StarCups. Vanzelfsprekend behoud je van elke
niet ingeleverde cups het statiegeld..

Tarieven voor transport
De kosten voor het brengen en halen van de cups hangen af van de
locatie van je festival en de aantallen cups die je nodig hebt.

Branded StarCups met bedrukking
Bedrukte festivalbekers als souvenir zijn populair. Bijvoorbeeld met
beeldmateriaal van een artiest of het logo van je event. StarCups kun je op
maat laten bedrukken. Dit zorgt vanzelfsprekend voor extra inkomsten.
Meer weten of direct een vrijblijvende offerte?
Neem gerust contact met ons op voor een snelle, exacte kostenindicatie.
Dit kan via info@starcups.nl of onderstaande contactgegevens:

Rik de Nekker
phone +31 (0)6 54 24 02 80
envelope-open rik@starcups.nl

Alex Elsinga
phone +31 (0)6 20 43 58 89
envelope-open alex@starcups.nl

Financiele logistiek
Verrekenen met meerdere horecaondernemers.
Evenementen met een open karakter waarbij meerdere
horeceaondernemers consumpties uitleveren, is de inname en
uitgifte van bekers en de verrekening van statiegeld vaak een
flinke uitdaging.
StarCups heeft een app ontwikkeld om op een snelle en
eenvoudige manier het geïncasseerde statiegeld tussen alle
betrokkenen te verrekenen.

Uniek in logistiek
Innamekorven
Het uitleveren en innemen van grote hoeveelheden Hard Cups moet snel en efficiënt
verlopen. StarCups werkt met op maat gemaakte innamekorven. Alle bekers worden
hierin geseald aangeleverd en zijn stapelbaar per kolom.
Zowel de uitgifte als inname gaat hierdoor razendsnel. Alle Hard Cups zijn eenvoudig
te tellen doordat elke kolom een maximaal aantal bekers kan bevatten. Verder zijn de
innamekorven stapelbaar op een pallet en hierdoor eenvoudig en efficiënt te vervoeren.
Training Barpersoneel
Een vlotte doorloopsnelheid bij de bar is voor elke evenement van groot belang. Als het
werken met Hard Cups of het statiegeldconcept nieuw is voor medewerkers verzorgt
StarCups graag een training op locatie.
Onze training zorgt voor:
check
check
check
check
check
check
check

Kwalitatief opgeleid personeel
Sneller en efficiënter werken
Minder tapverlies
Meer rendement
Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers
Betere presentatie van het product pils
Zelfverzekerde medewerkers

Aandachtspunten:
check
check
check
check

Kijkgedrag (wie help je eerst)
Rekenen met StarCups
Timing (wanneer voortappen)
Communicatie

StarCups Kassasyteem
Omdat elke Hard Cup een waarde vertegenwoordigd van gemiddeld 1 munt
is het erg belangrijk bij elke transactie goed op te letten of het juiste aantal
munten wordt berekend.
StarCups heeft een eigen kassasysteem ontwikkeld waarmee het barpersoneel
snel en eenvoudig uit kan rekenen hoeveel munten zij in rekening moeten
brengen. De tablet is voorzien van een waterdichte beschermhoes en houder
voor op de bar.
Het kassasysteem is als extra optie te huur bij elke levering van onze bekers.
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