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Best Practice: Bedrijfscatering
Voorbeeld: Uitgeverij Hubert Burda Media in Offenburg

De directie zocht naar een hoog functioneel in Duitsland geproduceerd herbruikbaar alternatief voor rond de 1.500 mede-
werkers. Tot eind 2016 werd in het bedrijfsrestaurant rond de 400 papieren bekers per dag verbruikt.

• Elke medewerker ontving een kosteloze cupit met bedrijfslogo Burda om 
te gebruiken in de kantine, op kantoor of om mee naar huis te nemen.

• Hygiënische aspecten: De werknemer is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke 
cupit beker: Hij neemt de deksel af voor het hervullen in de kantine, en plaatst 
de vaatwasser gereinigde beker op het gemarkeerde vlak op de toonbank. Op dit 
vlak zet het kantinepersoneel de gevulde beker weer terug en de eigenaar van de 
beker zet de deksel er weer zelf op.

• cupit beker met Bechtle-opdruk worden borg-vrij aan medewerkers uit-
gedeeld. Het retourneren van de bekers vindt plaats in het bedrijfsrestaurant 
in de afruimwagen: van daar gaan de bekers direct in de vaatwasmachine/
spoelkeuken.

• Afvalproductie door papieren wegwerpbekers werd gereduceerd tot nul, te-
vens zijn er geen rond slingerende wegwerp bekers meer op het bedrijfsterrein 
die voorheen regelmatig door schoonmakers moesten worden opgeruimd

Het bedrijf wil duurzaamheid in al zijn breedte vastleggen en egrijpelijk 
maken. Als onderdeel van een holistisch duurzaamheidsconcept werd 
het gebruik van wegwerpbekers op het hoofdkantoor in Neckarsulm 
ter discussie gesteld.

Uitvoering

Uitvoering

Voorbeeld: Bechtle AG



Best Practice: Koffiebars
Voorbeeld: LZ-Catering

• Statiegeldsysteem: 
15 € - statiegeld voor de beker met chicco design inclusief deksel.
• Na gebruik, de cupit beker in deelnemende koffiebars terugbrengen: 
ofwel hervullen van een ander drankje in een vers gespoelde beker of 
de gast krijgt het statiegeldbedrag weer terug. 

• Bezoekers en medewerkers krijgen de cupit beker 
met merknaam in de koffiebars, daarbij krijgen ze het 
eerste warme drankje gratis.

• Bij het volgende bezoek geeft de bezoeker de beker 
weer af, deze wordt gespoeld, vervolgens ontvangt 
de gast in een voorverwarmde beker een drankje in 
gewenste kwaliteit. 

• “Bij de bekerselectie zetten wij met de KAHLA cupit 
beker op excellente kwaliteit en een goed ontwerp. We 
hopen dat vele van onze gasten tevreden zijn en onze 
refill-beker ontdekken en actief aan het systeem zullen 
deelnemen.” verklaart Jan Thei., operationele manager 
van LZ-Catering, de introductie van het Refill-systeem.

De exploitant van de koffiespecialiteitenbar hecht belang aan kwali-
teit, eerlijkheid, duurzaamheid, gezondheid en transparantie en was 
opzoek naar een herbruikbaar concept 

Het bedrijf wil duurzaamheid in al zijn breedte 
vastleggen en begrijpelijk maken. Als onderdeel 
van een holistisch duurzaamheidsconcept werd 
het gebruik van wegwerpbekers op het hoofd-
kantoor in Neckarsulm ter discussie gesteld.

Uitvoering
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Voorbeeld: chicco di caffè
InformatIe

Nieuw bij geselecteerde chicco die caffè bars!

Onze bijdragen aan een ecologisch koffiegenot.

Uw chicco di caffè team

Per direct kunt u in alle deelnemende Koffiebars uw koffiedrankje

in een herbruikbare to-go beker krijgen.

Tegen een Statiebedrag van r15,00 ontvangt u een kwalitatieve 

Kahla porseleine beker inclusief deksel met chicco design. 

U kunt uw drankje daar genieten, waar u maar wilt – zonder dat u daardoor afval produceert. 

Breng uw beker gewoon weer na gebruik 

naar een van de deelnemende koffiebars terug. 

Krijg nog een drankje in een schoongewassen 

beker of ontvang het statiegeld* terug.

U kunt u deze beker natuurlijk ook mee naar huis nemen 

om privé te gebruiken.

* Het statiegedrag wordt alleen terugbetaald, 

wanneer de beker onbeschadigd inclusief deksel teruggegeven wordt.

Wordt ook u een To-Go held: 
Koop een Kahla cupit refill-beker 
van hoge kwaliteit voor de 
actieprijs van slechts  € 4,95*. 
De eerste vulling van een warm 
drankje naar keuze is gratis!

De afgegeven beker 
wordt volgens onze 
hoge Hygiënestandaard 
gespoeld en komt weer 
terug in omloop.

Bij de volgende koffie geeft u uw 
beker met deksel ** bij de 
toonbank af.

Hmm, 
de koffie is lekker 
en de refill-beker 

vermijdt afval. 
Super!

Ik krijg een 
nieuwe voorverwarmde 

beker!

Ik kom om tegen 
wegwerpafval
te vechten!

*  zolang de voorraad strekt
**  Bij beschadiging van de beker/deksel moet een nieuwe beker gekocht worden. 
 Let erop dat de prijs van de beker na de actieprijs hoger kan zijn.



Best Practice: Eventcatering
Voorbeeld: KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH

Catering op de beurs stand op de Ambiente in Frankfurt/Main met kleine snacks geserveerd in cupit. 
Zelfbediening direct uit de koelkast door de beursbezoekers.

• cupit 0,23 l het ideale formaat voor kleine snacks voor beursbezoekers: 
per dag 450 koude snacks, dagelijkse afwisselende menu’s.  

• Gewenste grootte 1m2 voor de koelkast op de beursstand, ruimtebesparend 
stapelen met deksel, menukaart informatie met inhoud, zelfbediening door 
beursbezoekers

• Dagelijkse aanlevering aan de beursstand door externe cateraar voor het begin 
van de beurs, na het einde van de beurs worden de lege bekers opgehaald, gespoeld, 
bijgevuld en de volgende dag op de beurs geleverd. 

Uitvoering

Platinastraat 100
7554 NB Hengelo
074 255 18 90

www.indomo.nl/cup-it




