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Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan door een volwassene en geldt voor het hele gezin.
Kinderen kunnen niet zelfstandig lid worden.
De volwassene is verantwoordelijk voor het speelgoed dat wordt geleend op de lidmaatschapskaart.
Bij inschrijving moet een legitimatiebewijs worden overlegd.
Het lidmaatschap geldt voor de periode van 1 jaar.
De Speel-o-theek is gerechtigd het lidmaatschap stop te zetten bij conflicten of bij regelmatige overtreding van het
reglement.
Kosten
Een lidmaatschap kost €20,00 per jaar en wordt steeds automatisch met 1 jaar verlengd.
Uitleenvoorwaarden
Per lidmaatschapskaart worden maximaal 4 stuks speelgoed uitgeleend voor 3 weken.
Voor sommige artikelen gelden aparte regels. Dit staat altijd op de betreffende doos vermeld.
Reserveren van speelgoed is mogelijk tijdens openingstijden en via onze website www.spelikaantje.nl. De kosten
hiervoor bedragen € 0,50 per artikel.
Een lid mag maximaal 2 reserveringen op haar/zijn naam hebben staan.
Verlengen met maximaal 2 x 3 weken kan tijdens de openingstijden, tenzij het speelgoed is gereserveerd, en via
onze website www.spelikaantje.nl. Verlengen is kosteloos.
Algemene regels
Het lid is verantwoordelijk voor het heel, compleet en schoon inleveren van het speelgoed.
Bij het lenen wordt het speelgoed door de lener zelf gecontroleerd en geteld.
Ontbrekende onderdelen moeten worden gemeld bij de medewerkers om misverstanden te voorkomen.
Bij het terugbrengen wordt het speelgoed door de medewerkers nagekeken.
Tijdens de basisschoolvakanties in Zaanstad is de Speel-o-theek gesloten. Bij de uitleentermijn van 3 weken
wordt dan de duur van de betreffende basisschoolvakantie opgeteld.
Aan kinderen onder de 8 jaar en zonder begeleiding wordt geen speelgoed uitgeleend.
Met ouders van kinderen vanaf 8 jaar kunnen afspraken worden gemaakt over zelfstandig lenen door de
kinderen. Het lid blijft verantwoordelijk voor het geleende speelgoed.
Bij de uitleen van elektrisch speelgoed zijn meestal batterijen inbegrepen.
In situaties waarin het reglement niet voorziet beslist de Speel-o-theek.
Boetes
Bij een defect aan het speelgoed – wat niet te wijten is aan normale slijtage – worden de kosten van reparatie of
vervanging in rekening gebracht. Speelgoed mag niet door de lener zelf worden gerepareerd tenzij dit is
besproken met een medewerker van de Speel-o-theek.
Als speelgoed niet compleet wordt teruggebracht dan wordt een boete van €1,00 per onderdeel berekend.
Wanneer het onderdeel later, maar binnen 6 weken, alsnog wordt ingeleverd dan wordt de boete terugbetaald.
Bij te laat terugbrengen van speelgoed wordt per week of gedeelte van een week een boete van
€ 0,50 per stuk speelgoed berekend.
Zolang boetes en lidmaatschapsgelden niet zijn betaald kan geen speelgoed geleend worden.
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