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Regels van de speel-o-theek Hoofddorp
Wie kunnen lid worden?
 Ouders en andere opvoeders
 Professionele organisaties (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, gastouders).
Hoe word je lid?
 Kom naar de speel-o-theek als hij open is en vul met ons een formulier in.
 Betaal daar (contant of pin). Je krijgt dan een nummer om te kunnen lenen.
 Je lidmaatschapskaart is na ongeveer 3 weken klaar. Die moet je altijd laten
zien als je iets leent.
Wat kost het?
 Kijk op onze website https://speelotheekhoofddorp.nl/lid-worden/.
 Elk jaar wordt het abonnementsgeld vastgesteld.
 Een nieuw lid betaalt 1 keer inschrijfgeld.
 Een gezinskaart is 1 jaar geldig. Je betaalt ook nog uitleengeld per stukje
speelgoed.
 Een knipkaart telt 20 knippen en is maximaal 3 jaar geldig. Ieder stuk
speelgoed dat je leent kost 1 knip. Je kunt nieuwe knippen kopen als ze op
zijn. Je betaalt ook nog uitleengeld per stukje speelgoed.
 Je kunt je knipkaart veranderen in een gezinskaart (of andersom). Je hoeft
dan niet opnieuw inschrijfgeld te betalen als de kaart nog geldig is.
 Voor professionele organisaties is het abonnementsgeld 2x het bedrag van
een gezinsabonnement, omdat het speelgoed intensiever gebruikt wordt en
daardoor meer slijt.
Wat kan ik lenen?
Bij een gezinsabonnement :
 Per kind: 3 stuks speelgoed van de verschillende letters.
 Per gezinskaart nog extra: 2 stuks van de letter G.
 Je mag het speelgoed 3 weken thuis houden. Soms is dit anders. Het staat
dan op het speelgoed en op de computerprint die je mee krijgt.
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Bij een knipkaart:
 Maximaal 6 stuks speelgoed. Liefst van de verschillende letters.
 Je mag het speelgoed 3 weken thuis houden. Soms is dit anders. Het staat
dan op het speelgoed en op de computerprint die je mee krijgt.
Bij een speciaal uitleenreglement:
 Je mag het speelgoed 6 weken thuis houden. Soms is dit anders. Het staat
dan op het speelgoed en op de computerprint die je mee krijgt.
Hoe gaat het lenen?
 De speel-o-theek zorgt voor veilig speelgoed.
 Kinderen mogen samen met een volwassene speelgoed uitzoeken.
 De volwassene begeleider is verantwoordelijk voor het kind en het lenen.
 Je zoekt speelgoed uit dat past bij de ontwikkeling van het kind.
 Je kijkt het speelgoed na voor je het meeneemt. Dat kan op de houten
teltafels. Is alles er en is het heel? Vertel het ons als het niet zo is.
 Je krijgt een computerprint mee. Daar staat de datum op dat je het speelgoed
terug moet brengen. Je mag het altijd eerder terug brengen. Op de print staat
ook of iets al weg was of stuk is. Daar ben je dan niet verantwoordelijk voor.
Hoe gaat het terugbrengen?
 Kijk thuis of het speelgoed nog heel, compleet en schoon is.
Gebruik daarbij de computerprint. Neem die weer mee naar de speel-o-theek.
 Bescherm het speelgoed goed als je het vervoert.
 Vertel het aan ons als er iets kwijt of stuk is.
 Wij tellen het speelgoed en kijken het na.
Hoe gaat het als er iets weg of stuk is?
 Je moet dan een boete per onderdeel betalen. Maar je krijgt dat geld terug als
je het onderdeel weer terugbrengt. Dat moet wel binnen 6 maanden.
 Speelgoed dat helemaal kwijt of kapot is moet worden vergoed. De werkgroep
speelgoed zegt hoeveel je moet betalen.
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Niet op tijd terug?
 Je kunt het meeste speelgoed nog 1 keer verlengen voor 3 weken.
 Bel dan als de speel-o-theek open is. Zoek alvast je lidmaatschapsnummer
erbij als je belt. Je betaalt het uitleengeld als je het speelgoed terugbrengt.
 Je kunt niet verlengen als het speelgoed te laat is.
 Je kunt niet verlengen per e-mail of buiten de openingsuren.
 Je betaalt boete als je speelgoed te laat terugbrengt. Dit is per stukje
speelgoed en per week.
 De boete begint op de eerste dag na de inleverdatum.
Wat als je geen lid meer wil zijn?
 Je levert je kaart in bij de speel-o-theek
of
 Je stuurt je kaart op naar de speel-o-theek
of
 Je stuurt een mail naar ledenadministratie@speelotheekhoofddorp.nl.
Wat moet je verder nog weten?
 Je kunt wijzigingen in je gegevens doorgeven aan de ledenadministratie.
Mail aan ledenadministratie@speelotheekhoofddorp.nl.
 Professionele organisaties moeten het direct doorgeven als er een andere
contactpersoon is. Mail aan ledenadminstratie@speelotheekhoofddorp.nl.
 Het bestuur neemt passende maatregelen bij opzettelijke vernieling.
 Het bestuur neemt passende maatregelen als een lid zich niet aan
bovenstaande regels houdt.
 Het bestuur beslist in alle gevallen waarin deze regels niet voorzien.
 Je betaalt een klein bedrag als je ledenkaart kwijt is.
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