STICHTING SPEELOTHEEK GIETEN
SPELREGELS
1.

Het speelgoed dat wordt uitgeleend, is bedoeld voor zich normaal ontwikkelende
kinderen onder de 13 jaar, lichamelijk gehandicapte- en verstandelijk gehandicapte
kinderen en volwassenen; allen verder te noemen kinderen.

2.

De speelotheek is geopend voor het uitlenen van speelgoed op maandag en vrijdag
van 14.30 - 16.30 uur en elke 1e woensdag van de maand van
19.00-20.00 uur. Tijdens alle basisschoolvakanties is de speelotheek gesloten.

3.

Ieder ontvangt na aanmelding de spelregels van de uitleen en na betaling van de
contributie een abonnement met daarop de vermelding voor hoeveel stukken
speelgoed het abonnement geldt. Op een knipkaart kan men 5 stukken speelgoed
lenen. Er kan om legitimatie worden gevraagd. Abonnementen staan op naam en
zijn niet overdraagbaar.

4.

De speelotheek is niet aansprakelijk voor ongelukken die tijdens het spelen met het
geleende speelgoed gebeuren. Bij eventuele schade gaan wij ervan uit dat u
daarvoor verzekerd bent.

5.

Bij ieder geleend stuk speelgoed wordt een uitleeninfo verstrekt, welke bij de
abonnementskaart bewaard dient te worden. Op deze info staat o.a. de vervaldatum
van de uitleenperiode vermeld. Bij verlies van het abonnement wordt € 2.50 in
rekening gebracht. Het is niet mogelijk zonder vertoon van het abonnement
speelgoed te lenen.

6.

De uitleenperiode is maximaal 3 weken (voor de woensdag is dat 4 weken) en kan
éénmaal worden verlengd met 3 weken (voor de woensdag 4 weken) Verlengen is
alleen mogelijk indien het speelgoed niet gereserveerd is. Op het moment van
verlenging wordt het speelgoed niet gecontroleerd. Het speelgoed mag niet op de
dag waarop het is uitgeleend weer worden ingeleverd.

7.

Wanneer de uitleenperiode is overschreden is de abonnementhouder verplicht een
boete te betalen van € 0.10 per stuk speelgoed per dag te laat. Voor de woensdag
geldt een aparte regeling.
Tijdens vakanties wordt geen boete berekend.

8.

Speelgoed kan worden gereserveerd. Hiervoor wordt een aparte registratie
bijgehouden. De kosten bedragen € 0.45 per stuk speelgoed. Het speelgoed wordt
maximaal een week apart gezet.

9.

De persoon wiens naam op het abonnement staat vermeld, is aansprakelijk voor het
geleende speelgoed; ook in het geval van gebruik door derden.

10.

Het speelgoed wordt alleen bij inname gecontroleerd in het bijzijn van degene die
het geleend heeft. Bij het terugbrengen van het geleende speelgoed moet
beschadiging of vermissing van onderdelen worden gemeld.

11.

Bij speelgoed dat werkt op batterijen dient u zelf voor de batterijen te zorgen.

12.

Het speelgoed dient SCHOON en DROOG te worden teruggebracht. Bij
besmettelijke ziekten dient te worden ontsmet.

13.

Wanneer het speelgoed kapot of onvolledig wordt teruggebracht is de
abonnementhouder verplicht de kosten te betalen. Als onderdelen missen of kapot
zijn moet er voor ieder missend of kapot onderdeel € 1.00 worden betaald. De
schade wordt vervolgens beoordeeld door de speelgoedgroep, waarna de lener
eventueel bericht krijgt over de te betalen kosten voor reparatie of vervanging. Bij
het bepalen van dit bedrag zal rekening worden gehouden met afschrijving. Als een
speelgoedbak en/of deksel kapot wordt teruggebracht wordt deze in rekening
gebracht; rekening houdend met afschrijving. Als het vermiste stuk speelgoed
binnen een periode van 28 dagen wordt teruggebracht ontvangt u het volledige
bedrag terug.

14.

Leden mogen het speelgoed niet zelf repareren.

15.

Het abonnementsjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september. Het abonnement wordt
automatisch voortgezet voor de periode van een jaar. Wijzigingen (aantal stukken
speelgoed of opzeggingen) dienen jaarlijks voor de aanvang van de zomervakantie
van de basisscholen schriftelijk te worden doorgegeven. Is de opzegging niet op tijd
bij ons binnen dan bent u verplicht voor het komende jaar het abonnementsgeld te
betalen. De betaling van het abonnement gaat per automatische incasso rond 1
september van elk jaar. Bij een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap zal
geen abonnementsgeld worden terugbetaald.

16.

Een adreswijziging of een ander e-mailadres graag zo spoedig mogelijk doorgeven
aan de speelotheek.

17.

Het bestuur van de speelotheek heeft het recht om in voorkomende gevallen het
lidmaatschap van een abonnementhouder te beëindigen.

18.

Door het plaatsen van zijn/haar handtekening op het uitleencontract (in de
speelotheek bij afhalen definitieve abonnement) geeft de abonnementhouder te
kennen dat hij/zij de spelregels in acht zal nemen. Ook wordt gevraagd het
machtigingsformulier voor de automatische incasso te ondertekenen. Elk jaar rond
1 september wordt het abonnementsgeld afgeschreven.

19.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de aanwezige
medewerkers gezamenlijk.

