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Uitleenreglement 

Openingstijden 

De openingstijden zijn:  dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur 

   donderdagavond van 19.00 - 20.30 uur 

Tijdens de schoolvakanties en de feestdagen is de Speel-o-theek gesloten. 

 

Uitleenregels: 

 Er worden maximaal 3 stuks speelgoed per keer uitgeleend. 

 De uitleentermijn is maximaal 3 weken. Als er een schoolvakantie is, wordt de uitleenperiode 

aangepast en zal die langer zijn dan 3 weken. 

 Bij uitleen: Om te voorkomen dat ten onrechte een boete moet worden betaald, dient het 

geleende speelgoed bij thuiskomst gecontroleerd te worden op beschadigingen en/of 

ontbrekende onderdelen en dit dezelfde dag nog telefonisch of per mail te worden gemeld. 

 Bij uitleen: Het speelgoed mag in verband met garantie niet door de lener zelf worden 

gerepareerd. 

 Bij inlevering: Het speelgoed dient schoon en compleet  te worden ingeleverd. 

 Bij inlevering: Ingeleverd speelgoed wordt bij inname eerst gecontroleerd voor het weer in de 

uitleen komt.  

 De Speel-o-theek is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van het 

geleende speelgoed. 

 

Boeteregeling: 

 Door de boeteregeling wordt het tijdig inleveren van en het zorgvuldig omgaan met het 

speelgoed bevorderd. 

 Bij het overschrijden van de uitleentermijn wordt er een boete berekend van   € 1,- per stuk 

speelgoed per week.  

De boete wordt iedere week met € 1,=  verhoogd en de plicht tot inleveren blijft bestaan. 

 Bij ontbrekend speelgoed of ontbrekende en/of kapotte onderdelen wordt een schadeformulier 

uitgeschreven. Er geldt een minimumboete van € 1,50. Als binnen een week  het vermiste 

speelgoed of onderdeel teruggebracht wordt, dan wordt de boete terugbetaald. Daarna vervalt 

het recht op terugbetaling. 
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 Als er een essentieel onderdeel wordt vermist of als er een reparatie moet worden uitgevoerd, 

dan bepaalt de speelgoedcommissie de hoogte van de boete. 

 Indien het speelgoed niet schoon ingeleverd wordt, kan het speelgoed ter plekke in de Speel-o-

theek of thuis worden schoongemaakt. 

 Bij vermissing van een speelgoedkaart wordt een boete berekend van €1,50 per speelgoedkaart. 

Er is bij inlevering van de speelgoedkaart op een later tijdstip geen sprake van recht op 

teruggave, omdat bij vermissing meteen een nieuwe speelgoedkaart wordt aangemaakt. 

 In geval van diefstal wordt er aangifte gedaan bij de politie. 
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