
Beste leden, 

Door het Covid 19 virus is er veel veranderd. Ook voor onze Speel-O-Theek heeft dit verstrekkende gevolgen. 

Maar omdat het er naar uitziet dat er toch weer meer mogelijk is hebben we besloten om voor de 

zomervakantie toch nog 2 keer open te gaan, zodat de kinderen in de vakantie weer eens een ander 

speelgoed hebben om mee te spelen. 

 

Om dit mogelijk te maken zijn er wel een aantal voorwaarden. 

 Belangrijkste voorwaarde is de afstand tot elkaar, 1,5 meter! 

 U komt zonder de kinderen! 

 Er mogen maximaal 3 leden tegelijk binnen zijn, dus kan het zijn dat u even moet wachten. 

 Ingang is via de koffieruimte (naast de normale ingang), dus let op bij aankomst! 

 Om een snelle doorstroming in de Speel-O-Theek mogelijk te maken dient u speelgoed dat u leent 

THUIS te controleren. Als er iets mee is dient u dit, onder vermelding van lid- en speelgoed nummer, 

binnen 24 uur per mail te melden. info@speelotheekdoetinchem.nl  

 Speelgoed dat u retour brengt gaat eerst “in quarantaine” voordat wij het schoonmaken en 

controleren. Wij vertrouwen er op dat u het speelgoed compleet en zonder defecten inlevert. 

Mochten wij toch schade of manco’s ontdekken dan krijgt u daar op een later tijdstip bericht van. 

 

Uiteraard rekenen we geen boete voor het “te laat inleveren”, wel zal bij schade of vermissing van 

speelgoed/onderdelen, zoals gebruikelijk, dit bij u in rekening worden gebracht. 

 

Wanneer zijn we open? 

Op  woensdag middag 1 juli van 14.00 – 16.00 uur. 

Op vrijdag 3 juli van 18.30 – 20.00 uur. 

 

Wat mag u lenen per abonnement? 

1 stuks speelgoed uit het gehele assortiment 

+  1 stuks speelgoed uit categorie 3 

+  1 stuks speelgoed uit de buitenspeelruimte 

 

Na de zomervakantie hopen wij vanaf woensdag 2 september weer op de normale tijden te zijn geopend.  

 

Wij wensen iedereen een prettige vakantie en veel speelplezier. 
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