
      Reglement ’t Spelikaantje 
 

Lidmaatschap 
 

 Het lidmaatschap wordt aangegaan door een volwassene en geldt voor het hele gezin. De volwassene is 
verantwoordelijk voor het speelgoed dat wordt geleend op de lidmaatschapskaart.  

 Het lid is verantwoordelijk voor het onbeschadigd, compleet en schoon inleveren van het speelgoed. 
 Bij inschrijving moet een legitimatiebewijs worden overlegd. 
 Het lidmaatschap geldt voor de periode van 1 jaar.  
 ‘t Spelikaantje is gerechtigd het lidmaatschap stop te zetten bij conflicten of bij regelmatige overtreding van het 

reglement. In situaties waarin het reglement niet voorziet beslist ’t Spelikaantje. 
 Bij een defect aan het speelgoed – wat niet te wijten is aan normale slijtage – zal door ’t Spelikaantje bepaald 

worden of hier extra kosten aan verbonden zijn. 
 't Spelikaantje kan niet aansprakelijk worden gehouden voor letsel/schade bij gebruik van ons speelgoed. Alles wat 

u leent is op eigen risico. Wij gaan ervan uit dat u verzekerd bent via uw eigen aansprakelijkheidsverzekering. 
 Aan kinderen onder de 8 jaar en zonder begeleiding wordt geen speelgoed uitgeleend. 
 Tijdens de basisschoolvakanties van regio Noord en tijdens feestdagen is ’t Spelikaantje gesloten. Bij de 

uitleentermijn van 3 weken wordt dan de duur van de betreffende basisschoolvakantie opgeteld. 
 
Bezoek aan de speel-o-theek 
 

 Per lidmaatschap worden maximaal 4 artikelen uitgeleend voor 3 weken. 
 Bij het lenen moet het speelgoed door het lid zelf worden gecontroleerd en geteld. 

Ontbrekende onderdelen moeten worden gemeld bij de medewerkers van ’t Spelikaantje om misverstanden te 
voorkomen. 

 Bij het terugbrengen wordt het speelgoed door de medewerkers van ’t Spelikaantje gecontroleerd en geteld. 
 Er wordt gewerkt met tijdsloten. 

Heb je geen tijdslot kunnen reserveren of ben je verhinderd, zorg dan dat je op tijd contact opneemt om te ver-
lengen. Het niet kunnen reserveren van een tijdslot is geen reden om onder de ‘boete te laat' uit te komen.  

 Verlengen van speelgoed is mogelijk. Hier zijn geen kosten aan verbonden, mits dit op tijd gebeurt. Het speelgoed 
mag maximaal 2 x 3 weken verlengd worden, tenzij het speelgoed is gereserveerd. Er zijn 3 mogelijkheden om te 
verlengen: 1: via de website https://www.spelikaantje.nl met de knop “Verlengen (speelgoed)”, 2: langskomen 
tijdens de openingstijden (bezoek alleen mogelijk met een verplicht tijdslot), 3: telefonisch, tijdens openingstijden. 
 

Kosten 
 

 Een lidmaatschap kost €20,00 per jaar. 
 In de speel-o-theek kunt u niet pinnen. 

 
Eventuele extra kosten 
 

 Reserveren van speelgoed is mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 0,50 per artikel. Er kan alleen gereserveerd 
worden vanaf de datum dat het artikel retour komt of een datum binnen een week erna. Er zijn 3 mogelijkheden 
om te reserveren: 1/via de website, 2/langskomen tijdens openingstijden, 3/telefonisch tijdens openingstijden. 

 Als je speelgoed incompleet inlevert dan wordt per missend onderdeel €1,00 berekend. 
Wanneer het onderdeel alsnog wordt ingeleverd dan wordt de boete terugbetaald. 

 Als speelgoed te laat wordt teruggebracht dan wordt per artikel per week € 0,50 berekend. 
Heb je geen tijdslot kunnen reserveren of ben je verhinderd, zorg dan dat je op tijd contact opneemt om te ver-
lengen. Het niet kunnen reserveren van een tijdslot is geen reden om onder de ‘boete te laat' uit te komen.  

  
 
Contactgegevens 

 

 Telefoonnummer (alleen) tijdens openingstijden speel-o-theek: 06 18 80 53 27 
 Website: https://www.spelikaantje.nl 
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