
 

 
 
 
 
 
 

Informatiegids JOGG Waterbar 
 

 
 
  

 



 

 

Doel + boodschap  
 
Doel van de Waterbar 
Kinderen, ouders (en organisatoren) laten ervaren hoe lekker kraanwater is en dat als  

je even geen zin hebt in ‘saai’ kraanwater, je dit op kan pimpen met wat fruit. Dit doen we op                    

een zomerse en sympathieke manier.  

 

Boodschap  
Water is lekker en cool en drink je als basisdrank. Natuurlijk mag je af en toe best wel eens                   

wat anders (bijv. ijsthee) drinken.  

 

Hoe werkt het?  
 

De JOGG Waterbar kan worden ingezet om evenementen een gezonder tintje te geven.             

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u de volgende stappen ondernemen om de fiets te huren: 

 
1. Deze informatiegids goed doorlezen zodat u weet wat de JOGG Waterbar precies            

inhoudt en welke eventuele kosten hieraan verbonden zijn.  

2. Het online aanvraagformulier invullen (zie pagina 5). Binnen 5 werkdagen krijgt u            

bericht of uw aanvraag gehonoreerd kan worden (o.a. afhankelijk van          

beschikbaarheid). 

3. Afspraak maken wanneer de bar wordt opgehaald/teruggebracht. Dit kan telefonisch          

of via de mail (zie contactgegevens). 
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Huur opties en kosten  
 

De Waterbar kan onder twee opties gehuurd worden. Onderstaand de mogelijkheden +            

eventuele bijkomende kosten.  

 

Voor het huren van de JOGG Waterbar wordt altijd een borg gevraagd van € 25,-, contant te                 

voldoen bij inzet. Bij het inleveren van de Waterbar wordt deze borg weer teruggegeven.              

Wanneer er spullen stuk, vuil zijn en/of ontbreken, zullen de kosten hiervan met de borg               

worden verrekend.  

 

Optie 1: ‘Self-service’ €0,- 
Waterbar incl. standaard meegeleverd materiaal 

Zelf halen en terugbrengen 

Zelf bedienen 

Zelf benodigdheden (fruit, water en bekers) aanschaffen 

 

Optie 2: ‘All in’ € 40,00 per dagdeel  
Waterbar incl. standaard meegeleverd materiaal, fruit, water en bekers (150 stuks) 

Halen en terugbrengen door medewerker JOGG 

Bedienen door medewerker JOGG 

 

Bij optie 2 worden kosten in rekening gebracht. Hier krijgt u een factuur voor toegestuurd.               

Deze factuur gelieve binnen 14 dagen betalen.  
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Materiaallijst 
 
Onderstaande spullen worden meegeleverd met de JOGG Waterbar:  

❏ Oranje waterton 

❏ Glazen tap (2x) 

❏ Snijplank (2x) 

❏ Mesjes (2x) 

❏ Dienblad 

❏ Schorten JOGG (3x) 

❏ Theedoeken (3x) 

❏ Schoonmaakdoekjes - 1 pak  

❏ Siliconen handschoenen - 1 pak 

❏ Vuilniszakken 

Na gebruik van de spullen deze graag (af)gewassen, schoon en compleet weer inleveren. 

Wanneer dit niet het geval is, zullen er kosten in rekening gebracht worden.  

 
Niet inbegrepen (zelf regelen): 

❏ Water 

❏ Fruit  

❏ Bekers (denk aan het milieu!) - tip: i.p.v. bekertjes kunnen de gebruikers ook hun              

eigen bidon of flesje meenemen. 
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Handleiding bediening Waterbar 
 
Onderstaand stapsgewijs de uitleg voor het bedienen van de Waterbar.  

1. Positioneer de Waterbar op de juiste plek. De rem van de Waterbar kan worden              

vastgezet door de handrem links hard in te knijpen en het ijzeren ‘driehoekje’ dat er               

bovenop zit naar beneden te drukken. De handrem blijft dan vaststaan. 

2. Het is verstandig de oranje ton vooraf te vullen met water. Mochten de glazen              

kannen leeg zijn, is het water dichtbij.  

3. Snij het fruit op de meegeleverde snijplanken en doe deze in de glazen kannen met               

tap. Voor voorbeelden van smaakcombinaties, zie ‘voorbeeldrecepten’ hieronder. 

4. Vul de glazen kannen met water en zet ze op de bar. Zet daarbij ook eventueel                

bekertjes klaar en hang een vuilniszak op wanneer nodig.  

5. Klaar? Schenken maar!  

 

Tip: Gebruikers (vooral kinderen) vinden het vaak ook leuk om hun eigen bekertjes/ bidon te               

tappen.  

 

Voorbeeldrecepten 
 

1. Citroen - munt - limoen (wordt vaak gebruikt) 

2. Sinaasappel - komkommer - munt (wordt vaak gebruikt) 

3. Aardbei - citroen - basilicum 

4. Watermeloen - munt 

5. Blauwe bessen - lavendel 

6. Appel - kaneelstok 

7. Ananas - kokoswater 

8. Komkommer - limoen - blauwe bessen - munt 

9. Ananas, kiwi, passievruchten 

10. Citroen – framboos 
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Aanvraagformulier 
 

Om de Waterbar te huren, kunt u onderstaand aanvraagformulier invullen. Binnen  

5 werkdagen kunt u hier een reactie op verwachten.  

 

Link naar het aanvraagformulier: https://forms.gle/rp993nHx1z57VpxWA  

 

Contactgegevens  
 

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Vlaardingen 
Annemarie Meijers 

Contactpersoon uitvoering JOGG Vlaardingen 

info@joggvlaardingen.nl  

010-3132778 / 06-12772044 

 

www.joggvlaardingen.nl  
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