Stichting Speel-o-theek “De Steeg”
Edisonstraat 47, Hilversum
Telefoonnr. 035-6422983 (tijdens openingsuren)

Uitleenreglement (NED / ENG)
Algemeen
Bij de Speel-o-theek kunnen alle kinderen vanaf 0 jaar speelgoed lenen, evenals instellingen
zoals peuterspeelzalen, scholen en logopedisten.
Het lidmaatschap bedraagt per 1 januari 2017 € 27,50 per 12 maanden.
De lidmaatschapskaart moet bij het lenen worden overhandigd.
Bij inschrijving is een geldig legitimatiebewijs verplicht.
Bij verhuizing dient u zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven.
Het lidmaatschap dient schriftelijk opgezegd te worden.
Bij opzegging tijdens het lidmaatschapsjaar wordt geen restitutie verleend.

Uitleen
Per keer mogen maximaal 4 stuks speelgoed per gezin worden geleend voor een periode van 4
weken. Het is bij uitzondering (!) mogelijk (in geval van ziekte bijvoorbeeld) de uitleentermijn
tijdens de openingsuren te verlengen.

Spelregels
Voor het optimaal functioneren van de Speel-o-theek is het zeer belangrijk dat u zich aan
de volgende regels houdt
 Controleer voor u speelgoed leent of het compleet en heel is, let ook op de verpakking.
Meld eventuele mankementen bij een medewerker.
 Controleer thuis de inhoud en het aantal onderdelen voor u het speelgoed terugbrengt;
 Breng het speelgoed schoon en in goede staat terug;
 Repareer beslist niet zelf (dus ook niet lijmen!), maar breng kapot speelgoed terug naar de
Speel-o-theek;
 Meld wat stuk is gegaan en breng (ook kapotte) onderdelen terug;
 Bij zoekgeraakt(e) speelgoed en/of onderdelen wordt eenmaal de uitleentijd verlengd om te
zoeken;
 In de Speel-o-theek is het lid verantwoordelijk voor zijn eigen kind.

Boete Te Laat
Als u het speelgoed te laat terug brengt, wordt €0,25 boete per stuk speelgoed per uitleendag
berekend. Dit gaat in op de 1e uitleendag na de terugbrengdatum.
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Boete Bij Verlies Of Schade
Indien een onderdeel van speelgoed vermist wordt, zal er €1,50 boete in rekening worden
gebracht. Als u het onderdeel later terug brengt zal de boete worden terug betaald.
De uitleentermijn wordt slechts eenmaal verlengd om te zoeken.
Speelgoed dat herstelbaar beschadigd is, zal op kosten van het lid gerepareerd worden, waarbij
in eerste instantie €1,50 in rekening wordt gebracht. Na reparatie wordt het werkelijke bedrag
verrekend.
Wanneer speelgoed onherstelbaar beschadigd of verloren is, moet het lid een gedeelte van de
aanschafwaarde vergoeden.
Indien de verpakking van speelgoed is beschadigd wordt tenminste € 1,50 in rekening gebracht.
De Speel-o-theek behoudt zich het recht voor, om bij ernstige overschrijdingen van de
uitleentermijn speelgoed thuis te komen ophalen.

Verjaardagsspeelgoed
Ook voor het lenen van verjaardagsspeelgoed geldt dit uitleenreglement, met hierbij
enkele wijzigingen:
 Verjaardagsspeelgoed kan gereserveerd worden.
 Verjaardagsspeelgoed mag maximaal 2 weken gehouden worden.
 De ‘leenprijs’ is € 1,50 per stuk.
 Themakisten € 10,00.
 Het maximale aantal te lenen stukken verjaardagsspeelgoed is 4 (hiernaast kunnen
max. 4 stuks ‘gewoon’ speelgoed geleend worden).
 Boete te laat is € 0,75 per stuk speelgoed per uitleendag.
Wij wijzen u er op dat, om teleurstelling bij andere leners te voorkomen, het geleende
verjaardagsspeelgoed beslist op tijd terug gebracht moet worden.
Verjaardagsspeelgoed is te herkennen aan een roze sticker.

Tot Besluit
Voor andere rechtspersonen wordt geen uitzondering gemaakt.
Tijdens de openingsuren dient men de aanwijzingen van de dienstdoende medewerkers op te
volgen.
De Speel-o-theek kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of schade aan
personen of goederen in welke vorm ook, voortvloeiend uit gebruik van de materialen.
Door het plaatsen van uw handtekening op het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met
bovenstaande regels.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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Openingstijden Speel-o-theek
Maandag:
09:30 - 11.00 uur
Woensdag: 15.00 - 16.30 uur
Zaterdag:
10.00 - 11.30 uur

Postadres
Soestdijkerstraatweg 28B
1213 XC Hilversum

Email
info@speelotheekhilversum.nl

Website
www.speelotheekhilversum.nl
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Stichting Speel-o-theek “De Steeg”
Edisonstraat 47, Hilversum
Telefoonnr. 035-6422983 (tijdens openingsuren)

Loan Regulations
General
At the Speel-o-theek, all children starting from the age of zero can borrow toys, as well, as
organizations such as daycares, schools, and speech therapists.
The membership fee is € 27,50 for 12 months starting January 1 st 2017.
The membership card needs to be provided when borrowing toys.
In order to register, a valid form of identity is required.
In case of moving, please have your address changed at your earliest convenience.
The termination of your membership needs to be done in writing.
When terminating your membership early, no reinstating will be made.

Loan
Each time there is a maximum of four toys per family with a maximum duration of four weeks.
There may be an exemption when the duration can be extended, such as a sickness. This
needs to be done during business hours.

Rules
In order to have the Speel-o-theek function in optimal state, we have a set of rules.
•
•
•
•
•
•
•

Before you loan the toys make sure it is complete and undamaged. Also, check the
packaging. Please make note of possible issues.
Before returning the toys, please inspect all toys at home;
Return all toys clean and in good condition;
Do not repair toys yourself. Return broken toys to the Speel-o-theek;
Inform us on what is broken and return it to us;
In case of lost toys or parts, we will extend the loan period once, so you can look for it;
At the Speel-o-theek all members are responsible for their own children.

Fines When Returned Late
When toys are returned late, a fee of € 0,25 per toy per day will be charged. This will become
effective on the first day after the loan period expired.

4

Februari 2018

Fines For Loss or Damages
In case of missing pieces from a toy, € 1,50 will be charged. If the missing piece is returned, we
will reimburse the fine.
The loan period will only be extended once to look for missing parts.
In case the damaged toy can be repaired, the cost will be charged to the member. At first
instance, we will charge € 1,50. After the repair is completed the total cost will be charged. The
€ 1,50 will be deducted of the total amount.
In case the toy cannot be repaired or is lost, the member will be charged with a part of the toy’s
cost. In case the packaging of the toy is damaged, at least € 1,50 will be charged.
The Speel-o-theek holds the right to collect toys from the members home when the rules are
broken.

Birthday Toys
When borrowing toys for birthdays the same rules apply, with a few exceptions.
•
•
•
•
•
•

Birthday toys may be reserved.
Birthday toys have a maximum two-week term.
Loan amount is € 1,50 per toy.
“Theme Chests” € 10,00.
Maximum amount of birthday toys is four (this is in addition to the maximum four “normal”
toys).
Fine for past due toys is € 0,75 per piece per day.

In order to not disappoint other members, the borrowed birthday toys need to be returned in
time. Birthday toys are marked with a pink sticker.

To Conclude
For other legal persons/entities there will be no exceptions during business hours.
All directions of the staff need to be followed.
The Speel-o-theek cannot be held responsible for any bodily injury or damage to people or
goods in any form whatsoever due to usage of the materials.
By signing the membership form, you agree with above mentioned rules.
If there are cases in which these rules do not apply, the board will decide accordingly.
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Speel-o-theek Hours
Monday
09.30-11.00
Wednesday 15.00-16.30
Saturday
10.00-11.30

Speel-o-theek Address
Soestdijkerstraatweg 28B
1213 XC Hilversum

Email
info@speelotheekhilversum.nl

Website
www.speelotheekhilversum.nl
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