
Algemene voorwaarden tot gebruik van de Waterbar, de Watertaps en hun 

toebehoren van De Watergroep 

 

Wenst u voor een evenement gebruik te maken van de gratis Waterbar en de gratis Watertaps van De 

Watergroep? Dan kan u deze op de website van De Watergroep aanvragen. Volgende voorwaarden zijn 

steeds van toepassing: 

 

1. Toepassingsgebied  

De Watergroep promoot het gebruik van kraanwater door met een mobiele Waterbar en diverse Watertaps 

op evenementen aanwezig te zijn en kraanwater ter beschikking te stellen van haar bezoekers. De Waterbar 

is uitsluitend bedoeld voor evenementen waar men minimaal 700 bezoekers verwacht.  

 

2. Aanvraag 

De Waterbar en Watertaps dienen drie maanden voor de startdatum van het evenement te worden 

aangevraagd. Een Waterbar of Watertap vraagt u aan d.m.v. het gepaste aanvraagformulier, gepubliceerd 

op de website van De Watergroep (www.dewatergroep.be), in te vullen. Er is zowel een aanvraagformulier 

voor de Waterbar als voor iedere Watertap beschikbaar. 

Het indienen van een aanvraag geeft niet de zekerheid dat de Waterbar of de Watertaps effectief aanwezig 

zullen zijn. De Watergroep deelt minimum 2 maanden voor het evenement plaatsvindt mee of de Waterbar 

of de Watertaps effectief aanwezig zullen zijn op het evenement.  

Als uw aanvraag niet tijdig werd ingediend, kan De Watergroep de aanvraag nog steeds in aanmerking 

nemen, indien er nog geen evenement gepland staat en de nodige voorzorgsmaatregelen nog in acht kunnen 

genomen worden. De Watergroep beslist hier autonoom over.  

Wanneer u een aanvraag heeft gedaan voor de Waterbar, maar De Watergroep niet aanwezig kan zijn met 

de Waterbar op uw evenement, kan De Watergroep u één van haar Watertaps aanbieden als alternatief. 

Indien u dit aanbod ontvangt, dient u binnen de 14 kalenderdagen uw akkoord over te maken. Indien De 

Watergroep binnen deze termijn geen akkoord heeft ontvangen, vervalt het aanbod. 

 

3. Annulatie 

Indien u de aanvraag wenst te annuleren, dient dit minstens vier weken voor de start van het evenement te 

gebeuren door te mailen naar waterbar@dewatergroep.be.  

Bij annulatie van de Waterbar minder dan vier weken voor de start van het evenement, kunnen de reeds 

gemaakte kosten worden aangerekend. 

 

4. Staalname 

Drie weken voor de start van het evenement wordt er zonder uitzondering door De Watergroep een 

staalname uitgevoerd om de drinkbaarheid van het water te controleren. 

Deze staalname gebeurt enkel op het aftappunt waarop de Waterbar en de Watertaps worden aangesloten 

en niet op andere aanwezige aftappunten. De medewerkers van De Watergroep zullen ook geen andere 
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tappunten aansluiten op het waterleidingnet. Indien u interesse hebt om andere aftappunten te laten 

controleren kan u hiervoor een aanvraag indienen via onze website. 

Indien de staalname niet conform is, zal De Watergroep de aanwezigheid van de Waterbar en de Watertaps 

annuleren.  

 

5. Staanplaats  

De plaats waar de Waterbar en de Watertaps worden geplaatst zal steeds schriftelijk in onderling overleg 

tussen De Watergroep en u worden bepaald. De staanplaats kan op minder dan drie weken voor de start van 

het evenement niet meer gewijzigd worden. De Waterbar en de Watertaps worden steeds op een duidelijk 

zichtbare locatie met veel voorbijgangers geplaatst. 

Indien u alsnog de staanplaats eenzijdig wijzigt, zal De Watergroep de aanwezigheid van de Waterbar en de 

Watertaps annuleren. 

 

6. Personeel 

6.1 De Waterbar en Watertaps worden altijd vervoerd, geïnstalleerd en afgebroken door een medewerker 

van De Watergroep. Er is altijd een medewerker van De Watergroep aanwezig in de Waterbar. De Watertaps 

worden niet bemand, deze zijn volledig zelf te bedienen. 

6.2 Indien een medewerker van De Watergroep niet aanwezig kan zijn door overmacht en de goede werking 

van de Waterbar hierdoor in het gedrang komt, heeft De Watergroep het recht om de aanwezigheid van de 

Waterbar te annuleren. 

6.3 Indien de Waterbar wordt gereserveerd tussen 11u30 en 13u30 en / of tussen 17u en 19u, dient u / de 

organisator van het evenement een maaltijd te voorzien voor de medewerkers van De Watergroep. De wijze 

waarop deze maaltijd wordt voorzien, kan in voorafgaand overleg met De Watergroep worden besproken. 

6.4 Het aanvraagformulier voorziet in de mogelijkheid om zelf een persoon (of meerdere personen) in te 

zetten om mee de Waterbar te bedienen. In dat geval rekent De Watergroep erop dat zij zelf een medewerker 

(meerdere medewerkers) minder moet(en) voorzien. Indien tijdens het evenement blijkt dat u toch niet de 

voorziene eigen medewerker(s) beschikbaar stelt, heeft De Watergroep de mogelijkheid om de Waterbar te 

sluiten. Minderjarige personen krijgen geen toegang tot de Waterbar. 

 

7. Schade of diefstal 

U bent verantwoordelijk voor het in goede staat blijven van de Waterbar en de Watertaps met hun 

toebehoren (bv. beachvlag, uithangbord, ...). De Waterbar, Watertaps, hun toebehoren en de locatie waar 

deze staan dienen zoals een goede huisvader onderhouden te worden zolang deze in uw beheer zijn. 

In geval van schade aan of diefstal van de Waterbar, de Watertaps of hun toebehoren zal De Watergroep 

kosten en schadevergoedingen kunnen vorderen. 

 

8. Overmacht 

De Watergroep is niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen m.b.t. de 

Waterbar, Watertaps en hun toebehoren in geval van overmacht. 



De Watergroep brengt u zo snel mogelijk op de hoogte van de overmachtssituatie.  

 

9. Varia 

9.1 U zal aan De Watergroep de nodige doorrijbewijzen bezorgen en parkingplaatsen voorzien dichtbij de 

staanplaats van de Waterbar en de Watertaps. 

9.2 De Watergroep zal afgebeeld worden op aanwezige sponsorkanalen van de organisator op het 

evenement en op andere on- en offlinekanalen. 

9.3 U dient te voldoen aan de vereiste technische voorschriften, zoals schriftelijk overeengekomen in het 

aanvraagformulier en per e-mail meegedeeld. U dient te voorzien in o.a. een tafel voor het Minitappunt, een 

stopcontact van 230 volt, etc. 

9.4 U vraagt de Waterbar aan voor minimum 4 en maximum 8 aaneensluitende uren. De Waterbar sluit 

steeds ten laatste om 22u. 

9.5 U gaat ermee akkoord dat er enquêtes kunnen afgenomen worden bij de bezoekers van de Waterbar en 

de Watertaps tijdens het evenement. 

9.6 U gaat ermee akkoord dat er voorwerpen (drinkbussen, herbruikbare bekers, … ) kunnen worden 

verkocht in de Waterbar tijdens het evenement. 

9.7 Indien u op voorhand herbruikbare bekers en / of drinkbussen bestelt bij De Watergroep, worden deze 

(na schriftelijke bevestiging) geleverd bij installatie van de Waterbar en de Watertaps op voorwaarde dat de 

factuur reeds betaald werd. 

 

10. Contact 

Voor vragen en bijkomende informatie met betrekking tot deze algemene voorwaarden of de reservatie van 

de Waterbar en de Watertaps, kan u terecht bij de afdeling Marketing van De Watergroep:  

E-mail: waterbar@dewatergroep.be 

Tel: 02 / 238 96 99 


