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HORECA BESTELT MASSAAL GREENCUPS
Geweldig dat er zo massaal is gereageerd
door de horecaondernemers met een vergunning voor de aanstaande Konninginnenacht en Koninginnedag. De sluitingsdatum
van 10 april ligt inmiddels achter ons. De
balans opmakend van alle bestellingen blijkt
dat u als horecaondernemer erg enthousiast
bent gaan bestellen. Dat betekent dat alle
Greencups van de stichting zijn verhuurd!!
Door de sponsoring van het stadsdeel
Amsterdam-Centrum, de Centrale Stad en
Bavaria zijn wij op dit moment in staat om
342.000 Greencups NORMAL en 50.000
Greencups LARGE te leveren voor de
koninginnenacht- en dag 2005.
Op dit moment overlegt stichting Greencups met verschillende partijen om extra
financiële ruimte te creëren, waardoor een
aanvullende bestelling kan worden
geplaatst voor nog eens 70.000 Greencups. Daardoor komt het maximaal aantal
in te zetten Greencups op ruim 460.000!!
Met een aantal groepen horecaondernemers vindt op dit moment overleg plaats over
de bestellingen door verschillende ondernemers op één locatie. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan bij het beantwoorden van
uw aanvragen en het versturen van de facturen. Uiteraard zullen wij dit snel verhelpen.
Wij verwachten dat wij na het overleg en
het meer in balans brengen van enkele
hele grote bestellingen in staat zijn om alle
bestellingen die voor 10 april zijn binnengekomen ook daadwerkelijk leveren.

www.greencups.nl

BETALING FACTUREN
Vrijdag 22 april is de uiterste
datum voor het voldoen van de
factuur. Indien de betaling niet bijgeschreven is op ons bankrekeningnummer 60.50.27.501 zijn wij
helaas genoodzaakt om de bestelling niet te leveren.

Stichting Greencups is nog in gesprek met
verschillende potentiële sponsors voor extra
financiële middelen. Toch zijn wij er in geslaagd om voor alle Greencups de systematiek van een full-service levering te garanderen. Hierdoor kunnen de Greencups gebracht,
opgehaald, gereinigd en opgeslagen worden voor een huurprijs van slechts € 0,10.
Dit geldt voor zowel de 20 cl als de 40 cl
Greencups.
De opzet van stichting Greencups is daarmee voor wat betreft de coördinatie en
voorbereiding voorafgaand aan het evenement geslaagd te noemen.
Wij zijn er van overtuigd dat met een
even enthousiaste inzet van u, als waarmee
de bestellingen voor de Greencups zijn
binnengestroomd, we er ook tijdens de
Koninginnenacht- en dag 2005 een succes
van gaan maken.

Greencup Update3

22-04-2005

13:27

Pagina 2

Alle Greencups zijn voor iedereen te
herkennen aan het Retour Bar logo.

Greencups in kist

Om het publiek te informeren over het
gebruik van de Greencups wordt er bij iedere
geleverde kist Greencups een tekstbord in
bruikleen geleverd. Het tekstbord is voorzien
van boorgaten in de vier hoeken zodat u het
bord met tie-rips, een touwtje of een ijzerdraadje kan ophangen bij uw bar op een voor
uw klanten goed zichtbare plaats. Door het
tekstbord op te hangen bent u ook voor iedereen herkenbaar als bestel- en inleverpunt en
als deelnemer aan het Greencups-systeem.
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Het bord heeft een duurzame uitstraling
waardoor het meermalig gebruikt kan worden tijdens verschillende evenementen.
Het gebruik van het bord is dan ook kosteloos, maar vraagt wel om een waardig
gebruik. Om dit bij ieder volgend evenement ook te kunnen inzetten, wordt een
vervangingsprijs van € 20,- berekend als
het tekstbord onnodig beschadigd of helemaal niet retour komt.

Ondertussen is de logistieke planning ook al in een vergevorderd
stadium. Uitgangspunt is het leveren van de Greencups op donderdag 28 of vrijdag 29 april. De exacte planning wordt telefonisch met
u besproken in de week van 18 tot
22 april (week 16).
De Greencups worden in principe op 2
en 3 mei weer opgehaald, tenzij u heeft
aangegeven of dat alsnog doet, dat u de
Greencups ook wilt gebruiken op 5 mei tijdens de festiviteiten rond Bevrijdingsdag.
Voor vragen kunt u terecht op de website
www.greencups.nl waar u de meest actuele
informatie vindt. Vergeet hierbij niet te kijken in de rubriek ''Questions & Answers''.

Oranje vuilniszakken en bezems
kunnen op 26 en 27 april worden
opgehaald op het kantoor van de
KHN, Amstel 138 tussen 10.00 uur
en 17.00 uur.
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