• Een clubabonnement kost €45,00 per jaar. Het inschrijfgeld is eenmalig €1,25.
• Alleen met een geldig abonnement kunt u speelgoed lenen.
• Bij verlies van het abonnement betaalt u €5,00 aan vervangingskosten.
• Het lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 31 maart het erop volgende jaar en wordt
automatisch verlengd. Via automatische incasso wordt het lidmaatschapsgeld begin maart van
uw rekening afgeschreven.
• Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dan dient u dit vóór 1 februari schriftelijk door te
geven aan: Speel-o-theek ‘De Wissel’, t.a.v. ledenadministratie, Houtsmastraat 97,
7002 KD Doetinchem of per e-mail: ledenadministratie@speelotheekdoetinchem.nl

• Met een clubabonnement kunt u per keer drie stuks speelgoed lenen uit alle categorieën en daarnaast één stuk speelgoed uit categorie 3 (puzzels, domino’s, memories, lotto’s en denkspelletjes).

• De uitleentermijn van het speelgoed is 4 weken. Uiteraard mag u speelgoed ook eerder terug
brengen. Als u vier stuks speelgoed heeft geleend, hoeft u ze in dat geval niet gelijktijdig in te
leveren. Houdt u er dan wel rekening mee dat voor het speelgoed dat nog niet is teruggebracht
de oorspronkelijke uitleentermijn van 4 weken gehandhaafd blijft. Dit staat duidelijk vermeld op
het uitleenbriefje.
• Voor speelgoed dat gemerkt is met een oranje sticker zijn de bijbehorende (losse) onderdelen
te verkrijgen bij de uitleenbalie.
• Controleer altijd met behulp van de gele lijst of het speelgoed dat u mee wilt nemen
compleet is en laat eventuele gebreken noteren! Neem de gele lijst mee, zodat u thuis kunt
nakijken welke onderdelen bij het speelgoed horen. Vergeet niet de gele lijst weer in te leveren.
Als u deze kwijt bent, kost dat €0,25.
• Op het uitleenbriefje staan de onderdelen vermeld die ontbreken.
• Het reserveren van speelgoed kost €1,00. U krijgt dan bericht wanneer het speelgoed voor u
klaar staat (gedurende 3 uitleendagen). Daarna vervalt de reservering.

• Speelgoed dient schoon en compleet te worden ingeleverd! Bij de ingang staat een emmer met
sop waarmee u alsnog zelf het speelgoed schoon kunt maken, anders betaalt u €2,00.
• Verkleedkleren worden door de medewerkers van de Speel-o-theek gewassen.
• Puzzels waar een puzzelmat bij hoort, dient u compleet gemaakt op de puzzelmat in te leveren,
anders betaalt u €5,00 boete. Puzzels die in de doos passen, ook graag gemaakt inleveren.
• Speelgoed waarvan de onderdelen ingedeeld zijn in verschillende doosjes of vakjesdozen,
dient u ook weer in te leveren met alles in de juiste doosje/vakjes, anders betaalt u een boete
van €5,00.
• Als u Lego of Duplo heeft geleend, willen wij u vriendelijk verzoeken om blokken van dezelfde
grootte en dezelfde kleur aan elkaar vast in te leveren. Dit scheelt veel tijd bij het tellen.
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• Bij het niet tijdig inleveren van speelgoed betaalt u €0,50 per openingsdag (per stuk speelgoed).
Bij het niet tijdig inleveren van gereserveerd speelgoed betaalt u €1,00 per openingsdag.
• Bij het ontbreken van onderdelen wordt per onderdeel €0,50 statiegeld berekend. Brengt u de
ontbrekende onderdelen binnen 4 weken terug, dan ontvangt u het statiegeld retour. Na deze
periode worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.
• Bij schade aan speelgoed wordt in eerste instantie €1,00 in rekening gebracht. De speelgoedgroep
bepaalt de hoogte van de daadwerkelijke schade en neemt hierover contact met u op. Ook schade
aan de boxen waarin het speelgoed zich bevindt, wordt in rekening gebracht.

• Tijdens openingsuren en activiteiten van de Speel-o-theek zijn ouders/verzorgers volledig
verantwoordelijk voor hun kinderen.
• Kinderen mogen tijdens openingsuren spelen met het speelgoed (om het alvast uit te
proberen). Ouders/verzorgers dienen dan wel toezicht te houden op hun kinderen. Speelgoed
dat niet wordt geleend, dient netjes en compleet terug te worden gezet in de kasten. Zo raakt
er niets kwijt en kan er ook niemand vallen over rondslingerend speelgoed.
• De Speel-o-theek is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door het gebruik
van speelgoed van de Speel-o-theek.

• Bij grote drukte of bij speelgoed met veel telwerk, kan het voorkomen dat het ingeleverde speelgoed
op een later tijdstip gecontroleerd wordt. Als blijkt dat er toch iets ontbreekt of dat er schade is, dan
nemen we telefonisch contact met u op.
• Tijdens korte schoolvakanties is de Speel-o-theek gesloten.
• Vakanties, activiteiten en overige mededelingen staan vermeld in de Wissel Express, op de
publicatieborden in de Speel-o-theek en op de website: www.speelotheekdoetinchem.nl
• Door het jaar heen zijn er acties waarbij u extra speelgoed mag lenen. Dit wordt bijtijds aangegeven
op de publicatieborden, de website en op facebook: facebook.com/speelotheekdewissel.
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Als iedereen zich aan deze regels houdt, kunnen we nog lang genieten van schoon, heel en
compleet speelgoed.

Medewerkers van Speel-o-theek ‘De Wissel’
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