Uitleenreglement Speel-o-theek ’t Gooi
Lenerschap
Het lenerschap staat open voor iedereen, waarbij het kind en de volwassene met een (tijdelijke) verstandelijke,
lichamelijke en/of sociale beperking onze bijzondere aandacht hebben, zij staan op de eerste plaats.
Wij vragen een gezinsdonatie van €20 per jaar, dit is ongeacht het aantal kinderen in het gezin.
Scholen, instellingen en praktijken (logopedisten, fysiotherapeuten etc.) betalen €40 per jaar.
Het lenerschap loopt per kalenderjaar. Wordt u na de zomervakantie lener, dan kunt u voor €25 (gezinnen)
resp. €50 (scholen, instellingen en praktijken) het lenerschap laten lopen tot en met het volgend kalenderjaar.
Nieuwe leners betalen éénmalig €5 inschrijfgeld. Nieuwe leners krijgen een grote stevige tas om het speelgoed
makkelijk en goed beschermd te kunnen vervoeren.
De donatie graag voldoen via het bankrekeningnummer: NL79 INGB 0652 9779 60 t.n.v. Speel-o-theek ’t Gooi
o.v.v. de voor- en achternaam van het kind of de naam van de school/instelling/praktijk.

Uitleenvoorwaarden
Per gezin kunt u per keer 4 stuks speelgoed lenen. Scholen, instellingen, professionals, etc. 10 stuks. De
uitleentermijn bedraagt 6 weken. Het materiaal kan 6 weken verlengd worden, mits het niet gereserveerd is.
Verlengen kan per e-mail maar ook bij de medewerkers of telefonisch tijdens de openingsuren van de Speel-otheek. Ook kunt u speelgoed reserveren.
Wij verzoeken u het speelgoed voor uitleen zelf te controleren en de onderdelen te tellen. Indien u
onregelmatigheden ziet, meldt u dit dan bij uitleen, dit voorkomt later misverstanden bij inleveren.
Vermissingen die thuis pas geconstateerd worden, kunnen door ons niet meer gecheckt worden! Wij vragen u
het speelgoed compleet, onbeschadigd en schoon weer in te leveren. Voor eventuele batterijen zorgt u zelf.

Boetes
Als de uitleentermijn is overschreden, wordt per stuk speelgoed een boete van € 0,50 per week berekend.
De medewerkers controleren het speelgoed bij inleveren. Indien het speelgoed stuk is, niet meer ingeleverd
wordt, of er een elementair onderdeel ontbreekt (bijv. een puzzelstukje), moet 25 tot 50% (afhankelijk van de
nieuwwaarde en de ouderdom) worden vergoed. Als uitgeleend materiaal zo beschadigd is dat het niet of
moeilijk te repareren is, kan het door de lener gekocht worden. De Speel-o-theek stelt in deze gevallen de
vergoeding vast, rekening houdend met de ouderdom van het materiaal.

Verlengen / opzeggen / uitschrijven
Verlengen gaat automatisch. Gelieve de donatie in januari te voldoen op bovenvermeld bankrekeningnummer.
Wilt u het lenerschap opzeggen, dan kan dat tot uiterlijk 30 november. U levert al het geleende materiaal dan
voor het eind van dat kalenderjaar in. In principe bestaat er geen recht op restitutie.

Aansprakelijkheid
De Speel-o-theek stelt zich niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade of letsel tijdens of na gebruik van
het materiaal. Houdt u er rekening mee dat door het ontbreken van de oorspronkelijke verpakking de CEmarkering kan ontbreken. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen tijdens een bezoek aan de
Speel-o-theek.
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