UITLEENREGLEMENT
Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen in de speel-o-theek hebben we de
volgende uitleenregels:
1.
-

Het speelgoed wordt uitgeleend aan:
particulieren
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastouderopvang

2.

Bij inschrijving ontvangt elk lid een lidmaatschapskaart die bij het lenen
van het speelgoed steeds moet worden getoond. Het lidmaatschap moet
aansluitend verlengd worden. Wanneer men niet wil verlengen dient men
het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen (dit kan via een mail aan de
ledenadministratie), middels het opsturen van de lidmaatschapskaart of af
te geven tijdens de uitleenuren in de speel-o-theek.

3.

De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Bij het zoekraken van
de kaart kan deze, bij hoge uitzondering, na 4 weken worden vervangen
tegen betaling van een vastgesteld bedrag.

4.

U bent aansprakelijk voor het door u geleende speelgoed.

5.

Kinderen dienen tijdens de uitleen begeleid te worden door een
volwassene. Tijdens het verblijf in de speel-o-theek blijft de volwassene
verantwoordelijk voor het kind. De volwassene kan samen met het kind
speelgoed uitzoeken. Wij gaan er van uit dat ons speelgoed veilig is voor
uw kind. Indien er iets ontbreekt of kapot is, wordt dit aan u gemeld. Wij
vertrouwen erop, dat het speelgoed wat u leent geschikt is voor (de
leeftijd van) uw kind. Wij doen ons best de leeftijd indicatie zoveel
mogelijk schriftelijk en anders mondeling bij de uitleen te vermelden.

6.
•
•

Er mag het volgende per keer geleend worden:
per kind: 3 stukjes speelgoed (uit verschillende categorieën).
per gezin: 2 gezelschapsspellen

•

de uitleentermijn is meestal 3 weken, veel speelgoed kan éénmaal voor
3 weken verlengd worden. Voor sommige stukjes speelgoed gelden
afwijkende regels ( 1 week lenen, niet verlengen etc.). Dit staat duidelijk
vermeld op de gegevens die u mee naar huis krijgt. Bij overschrijding van
de uitleenperiode moet een boete betaald worden. Verlengen is dan niet
meer mogelijk.

7.

Elk stuk speelgoed dient onbeschadigd, compleet en schoon te worden
teruggebracht. Kan men hier niet aan voldoen dan dient u hiervan melding
te maken. Bij opzettelijke vernieling kan het bestuur passende maatregelen
treffen.

8.

Tijdens het vervoer dient het speelgoed goed te worden beschermd.

9.

Tijdens de openingsuren dient men zich te houden aan de huisregels van de
speel-o-theek.

10. Wanneer bovengenoemde artikelen niet in acht genomen worden zal het
bestuur per geval zo nodig maatregelen nemen.
11. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

SPECIAAL UITLEENREGLEMENT
O.a. voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastouderopvang en
knipkaarten.
Voor de overige regels zie het reguliere uitleenreglement.
Knipkaart lidmaatschap
•
De knipkaart is geldig zolang er een tegoed van knippen op staat. De eerste
knipkaart wordt aangeschaft met een tegoed van 20 knippen.
•
Leden betalen voor een stukje speelgoed de vastgestelde uitleenvergoeding
+ 1 knip
•
De kaart kan worden omgezet naar een gezinsabonnement zonder dat er
opnieuw inschrijfgeld betaald hoeft te worden.
Lidmaatschap voor professionele kinderopvang zoals peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven, gastouderopvang.
•

•
•

Het abonnementsgeld is 2x het basisbedrag. Dit omdat het speelgoed op
kinderdagverblijven en bij gastouderopvang intensiever gebruikt wordt en
daardoor meer slijt.
Per keer mogen maximaal 6 stukjes speelgoed geleend worden, ongeacht
de categorie en tegen het normale uitleentarief.
Binnen de organisatie is 1 persoon de contactpersoon. Bij wijziging
doorgeven aan de speel-o-theek.

