
REGELS EN VOORWAARDEN VOOR 
EEN EENMALIGE UITLEEN AAN 
DERDEN 
  

versie oktober 2020 

 
 

De eenmalige uitleen van speelgoed is bedoeld om bedrijven en particulieren in de gelegenheid te stellen speelgoed te lenen 
zonder lid te zijn van de speel-o-theek (SOT) 

 
Voorwaarden 
• De uitleen is uitsluitend bedoeld voor recreatieve doeleinden, zonder commerciële 

bijbedoelingen. 
• Men dient zelf voor verantwoord vervoer te zorgen. 
• De lener is verantwoordelijk voor het speelgoed. Verloren, incompleet of kapot speelgoed 

dient te worden vergoed gelijk nieuwwaarde of reparatiekosten. 
• Voor zoekgeraakte onderdelen wordt een boete berekend van € 1,00 per onderdeel. Bij het 

alsnog retourneren van onderdelen binnen 21 dagen, wordt het boetegeld terugbetaald. 
• De SOT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade voortvloeiend uit het 

gebruik van het geleende speelgoed. 
• Het geleende speelgoed is niet verzekerd door de SOT tijdens de uitleen. 
• Per uitleen kunnen 10 tot maximaal 20 stuks speelgoed worden geleend tegen een vergoeding 

van € 1,00 per stuk speelgoed. 
• Naast de vergoeding van het speelgoed wordt een vast bedrag van € 30,00 aan commerciële 

instellingen en € 15,00 aan particulieren gevraagd en een borg van € 50,00. 
• De duur van de uitleen is een weekend of wordt in overleg bepaald. 
• Het is niet mogelijk speelgoed te reserveren. 
• Bij het niet voldoen aan deze voorwaarden kan het bestuur besluiten de lener voor een 

volgende uitleen uit te sluiten. 
• Naast de algemene stukjes speelgoed kunnen de volgende items geleend worden: 

o Rad van Fortuin met speel-o-theek logo, uitleenvergoeding  €20,- 
(Let op; er mag niets worden geplakt op de witte ondergrond met logo) 

o Schijfschieten met speel-o-theek logo, uitleenvergoeding  €10,- 
(Let op; er mag niets worden geplakt op de witte ondergrond met logo) 

 
 
Voor akkoord: 
 
Bedrijf/niet-commerciële instelling 
_________________________________________________________  
Contactpersoon ___________________________________________  
Telefoon _________________________________________________  
Datum  __________________________________________________ 
Vrijwilliger SOT: ___________________________________________ 
te bereiken via info@speelotheekhoofddorp.nl  
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FORMULIER GELEEND SPEELGOED 
 
1. 11. 

2. 12. 

3. 13. 

4. 14. 

5. 15. 

6. 16. 

7. 17. 

8. 18. 

9. 19. 

10. 20. 

 
Naam bedrijf/niet-commerciële instelling: 

___________________________________________________________________  

____ __        ________________________________________________________ 

postcode plaatsnaam 

Contactpersoon en tel.nr.: ____________________________________________  

Datum van uitleen speelgoed: ________________ 

Overeengekomen retourdatum: _______________ 

Ontvangen borg: € 50,00 

Ontvangen vast uitleenbedrag: € 15,00 / €30,00      

Ontvangen bedrag geleend speelgoed: € _____________         

 
Handtekening contactpersoon  Handtekening vrijwilliger 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
_________________________ ________________________ 


