UITLEENREGLEMENT VAN SPEEL--THEEK “DE KNUFFELBEER” jan 2015
Met dit uitleenreglement komen alle eerder uitgebrachte uitleenreglementen te vervallen.
1. Het speelgoed dat wordt uitgeleend is bedoeld voor alle kinderen t/m 12 jaar oud.
2. Alleen personen boven de 16 jaar, die de bedoeling hebben het te lenen speelgoed te gebruiken
t.b.v. eerder genoemde kinderen, kunnen speelgoed komen lenen. Alleen in overleg met het
bestuur van de Speel-o-theek is het mogelijk kinderen onder de 16 jaar speelgoed te laten lenen.
3. LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE - De lidmaatschapsbijdrage bedraagt € 21,- per kalenderjaar t/m
3 kinderen. Het lidmaatschap kan elk moment ingaan en is altijd geldig t/m 31 december van het
lopende jaar. Ieder lid ontvangt na betaling van de lidmaatschapsbijdrage een uitleenreglement.
4. UITLEENKAART - Vanaf het moment dat men lid wordt en de lidmaatschapsbijdrage is voldaan,
krijgt men een uitleenkaart en kan speelgoed worden geleend. De uitleenkaart dient bij iedere
uitleen meegenomen te worden.
5. De persoon wiens naam op de uitleenkaart staat is verantwoordelijk voor het geleende speelgoed.
Deze persoon tekent voor ontvangst bij uitleen van het speelgoed. Indien er niet voor ontvangst
getekend wordt, kan het speelgoed niet worden meegenomen.
Ieder die een uitleenkaart heeft, mag per kaart per keer drie stuks speelgoed meenemen plus één
puzzel.
6. UITLEENTERMIJN - De uitleentermijn is maximaal 3 weken en kan op verzoek éénmaal
verlengd worden met nog eens 3 weken. Op de uitleenkaart wordt door de uitleenvrijwillig(st)er de
vervaldatum van de uitleenperiode vermeld.
Wanneer de uitleentermijn is overschreden, dan is degene wiens naam op de uitleenkaart staat
verplicht een boete te betalen. Deze boete is per week gelijk aan de uitleenbijdrage.
(zie ook punt 20)
7. UITLEENBIJDRAGE - De uitleenbijdrage bedraagt per stuk speelgoed per 3 weken:
- € 0,30 voor speelgoed met een aanschafwaarde tot € 70,00
- € 0,60 voor speelgoed met een aanschafwaarde van € 70,00 tot € 137,00
- € 0,90 voor speelgoed met een aanschafwaarde van € 137,00 tot € 182,00
- € 1,50 voor speelgoed met een aanschafwaarde van € 182,00 tot € 228,00
- € 3,00 voor speelgoed met een aanschafwaarde vanaf € 228,00.
Afwijking van deze prijzen is mogelijk. Dit wordt per stuk speelgoed door het bestuur bepaald.
8. FEESTKAART - Voor kinderfeestjes of kinderpartijtjes is er de mogelijkheid om een feestkaart te
kopen. Met deze kaart kan eenmalig maximaal 10 stuks speelgoed geleend worden en kost € 5,(geen korting bij minder dan 10 stuks speelgoed).
Het speelgoed moet u zelf uitzoeken, het is dus geen kant-en-klaar pakket.
Het speelgoed mag u slechts één week houden. Mocht u het speelgoed te laat terugbrengen, dan
kost u dat € 3,75 per week extra.
Een feestkaart is alleen verkrijgbaar op uw geldige lidmaatschapskaart.
9. CADEAUBON - Om anderen kennis te laten maken met de Speel-o-theek of als cadeautje bij
geboorte of een kinderverjaardag is er een cadeaubon, welke een jaar geldig is. De geldigheid gaat
in op de dag van de eerste uitleen, welke op de cadeaubon vermeldt wordt.
De bon kost € 10,- voor 10 stuks speelgoed. Men mag deze in één keer meenemen, maar het mag
ook in meerdere keren.
Speelgoed tot € 1,50 gaat voor één stempeltje, boven de € 1,50 moet er contant bijbetaald worden,
anders wordt het verschil met de abonnementshouders te veel.
Voor de uitleen gelden verder de normale regels.
11.GROOTOUDERKAART - Ook grootouders kunnen lid worden. Er is een speciale
grootouderkaart, welke een jaar geldig is. De aankoopdatum wordt op de kaart vermeld.
De kaart kost € 10,- en hier mag men 10 stuks speelgoed voor meenemen. Dit mag in één keer,
maar ook over meerdere keren.
Speelgoed tot € 1,50 gaat voor één stempeltje, boven de € 1,50 moet er contant bijbetaald worden.
Dus als iets voor € 3,00 wordt meegenomen, is dat één stempeltje + € 1,50 bijbetaling. De reden
dat het niet voor twee stempeltjes kan, is dat het verschil met de abonnementshouders dan te groot

wordt. De uitleentermijn is maximaal 3 weken en kan op verzoek éénmaal verlengd worden met
nog eens 3 weken.
12. UITLEEN- Bij de uitleen worden de bij ons bekende ontbrekende onderdelen door de
vrijwillig(st)er aan u gemeld. Bij thuiskomst dient alles door u gecontroleerd te worden. Verdere
gebreken kunnen binnen één week doorgegeven worden. Dit kan telefonisch tijdens opening of via
ons email adres deknuffelbeer@gmail.com. Hierdoor worden deze onderdelen u niet aangerekend
bij het terugbrengen en voorkomt u hiermee een boete.
13. INNAME- Het speelgoed wordt voor het terugbrengen door u thuis nagekeken en correct ingepakt.
Bij de inname controleert de vrijwillig(st)er samen met u de inhoudslijsten. Het speelgoed dient
compleet, heel en schoon teruggebracht te worden. Vuil speelgoed wordt niet ingenomen!!
14. KAPOT OF ONVOLLEDIG SPEELGOED - Voor kapot speelgoed en speelgoed dat niet volledig
wordt teruggebracht, wordt een minimale boete van € 1,50 in rekening gebracht. Per kapot of
ontbrekend onderdeel wordt hiervoor een kwitantie gegeven. Speelgoed dat onvolledig wordt
teruggebracht, mag één uitleentermijn extra worden geleend om het volledig te maken.
Bij het inleveren wordt met overlegging van de kwitantie dan een bedrag van € 1,25 teruggegeven.
Puzzels, waarvan een stukje ontbreekt, kunnen nog één termijn extra worden geleend. Is na die
termijn het stukje nog steeds kwijt, dan is men verplicht de puzzel over te nemen.
De vrijwillig(st)er bepaalt welk bedrag daarvoor betaald moet worden, hierbij in aanmerking
nemend: de aanschafprijs, de staat van de puzzel en hoe oud hij is.
Kapot speelgoed wordt, voor zover mogelijk, gerepareerd door vrijwilligers, aangewezen door het
bestuur. Indien de kosten van reparatie of aanvulling meer bedragen dan € 1,50, dan kan de boete
oplopen tot een door het bestuur te bepalen bedrag. Degene op wiens naam de uitleenkaart staat, is
verplicht deze boete te betalen.Uiteraard wordt rekening gehouden met eventuele gebreken welke
reeds voor uitleen aanwezig waren.
15. Een kwartier voor sluitingstijd kan er geen speelgoed met meer dan 40 onderdelen worden
ingeleverd. Indien de uitleentermijn nog niet is verlengd en het speelgoed niet is gereserveerd, kan
het speelgoed voor nog eenmaal 3 weken worden geleend.
16. RESERVEREN - Er is een mogelijkheid tot reserveren van speelgoed, zodat men veelgevraagd
speelgoed ook eens kan lenen. Dit kost € 0,30 per keer. Reserveren op datum is niet mogelijk.
Gereserveerd speelgoed moet binnen 1 week opgehaald worden. Speelgoed dat niet binnen één
week wordt opgehaald, wordt opnieuw uitgeleend. Bij het lenen van gereserveerd speelgoed is
verlenging van de uitleen alleen mogelijk, indien dit niet in conflict komt met andere
reserveringen.
17. Voor een skelter geldt dat defecten, binnen 24 uur nadat deze geleend is, gemeld moeten worden.
Buiten de openingstijden kunt u een email sturen naar deknuffelbeer@gmail.com
Per lekke band wordt € 2,50 berekend.
18. LIDMAATSCHAP- Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor de duur van een jaar.
Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 november bij ons binnen te zijn!!
Dit kan via een brief of per email.
19. De Speel-o-theek is t.b.v. het uitlenen van speelgoed geopend op:
- maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur
- dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur
- woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.00 uur.
LET OP!!! Alle Sliedrechtse schoolvakanties is de Speel-o-theek gesloten. Als de scholen weer
beginnen, dan opent de Speel-o-theek ook weer haar deuren.
20. Als u niet tijdig voor de vakanties het speelgoed verlengd heeft, dan betaalt u voor elke week
dat u te laat bent boete, dus óók voor de vakantieweken!
21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur of een vertegenwoordiger
daarvan.

