Het uitleenreglement spelotheek
1. Alleen leden kunnen speelgoed lenen, op vertoon van de lidkaart.
2. De spelotheek is geopend iedere maandag van 18.00 tot 20.30 u. en iedere woensdag van 15.00
tot 17.00 u. Tot een kwartier voor sluiting kunnen er nog spelen uitgekozen en/of
binnengebracht worden daarna wordt er geen spelmateriaal meer aangenomen, daar al het
speelgoed dan nog moet gecontroleerd worden.
3. De uitleningen zijn strikt persoonlijk. De lener is zelf verantwoordelijk voor het geleende
spelmateriaal.
4. Iedere uitleenkaart geeft recht op het lenen van maximum 2 spelen per uitleenbeurt.
5. De uitleentermijn is maximum drie weken. Alle spelen dienen dan ook terug ingeleverd te
worden voor controle. Ontleent men echter slechts 1 spel en wil men de week nadien een tweede
spel ontlenen dan dient men het eerste spel terug in te leveren.
6. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt per speelgoed € 0,25. boete per week
aangerekend. Bij herhaaldelijk en/of lange overschrijdingen worden er andere maatregelen
getroffen door de verantwoordelijken.
7. Mocht een lidkaart verloren gaan, dan is er tegen betaling van € 1.00 een nieuwe kaart
verkrijgbaar.
8. Het lidmaatschap is één jaar geldig en kan elk jaar verlengd worden. Er wordt geen geld
teruggegeven bij tussentijdse beëindiging.
9. Het speelgoed moet proper teruggebracht worden. Is dit niet het geval dan dient het lid het
teruggebrachte speelgoed zelf ter plaatse te reinigen. De spelotheek verwacht dat het speelgoed
compleet wordt teruggebracht. Aangezien ieder stuk speelgoed vergezeld wordt van een
gedetailleerde beschrijving van de inhoud, is het voor iedereen gemakkelijk het speelgoed te
controleren.
10.Bij thuiskomst dient al het spelmateriaal gecontroleerd te worden aan de hand van de
inhoudsopgave. Als er iets niet klopt met de inhoudsopgave moet dit ten laatste de dag nadien
meegedeeld worden, ofwel telefonisch (089/73 26 28) ofwel persoonlijk op de jeugddienst of via
mail. Is er niets doorgegeven dan is er geen betwisting meer mogelijk over het al dan niet
aanwezig zijn van bepaalde stukken.
11.Mocht bij het terugbrengen van het speelgoed blijken, dat het spel onvolledig of beschadigd is,
dan wordt er een vergoeding gevraagd.
* Als er nog met het speelgoed gespeeld kan worden: betaalt men de prijs van het verloren of
beschadigde onderdeel.
* Als er niet meer met het speelgoed kan gespeeld worden: dient men de volledige prijs van
het speelgoed te betalen en mag men het speelgoed zelf houden ofwel betaalt men 65% van de
volledige prijs van het speelgoed en blijft het eigendom van de spelotheek.
12.Bij het terugbrengen van vermiste onderdelen, wordt de reeds betaalde vergoeding terugbetaald.
In de mate van het mogelijke, moeten de spelen teruggebracht worden in de opgeplooide,
inééngestoken staat om de controle op volledigheid te vereenvoudigen. (Bijv. Puzzels dienen
gemaakt in de doos gelegd te worden of desnoods in 2 of 4 stukken).
13.Als lid van de spelotheek kan men ook gebruik maken van het spelmateriaal van de uitleendienst.
Dit spelmateriaal moet men reserveren, er wordt een huurprijs en een waarborg voor gevraagd.
Het reserveren, afhalen en terugbrengen van dit materiaal kan niet tijdens de openingsuren van
de spelotheek (zie reglement van de uitleendienst).
14.De spelotheek is niet aansprakelijk voor de schade, ontstaan door het uitlenen van spelmateriaal.
Voor elk lid staat een volwassene borg die zich akkoord verklaart met het reglement.
15.Leden die het reglement niet naleven kunnen uitgesloten worden.
16.Alle betalingen dienen contant te gebeuren.
17.Met het uitgeven van een nieuw reglement vervallen de bepalingen van het huidige reglement.
18.Iedereen die lid wordt van de spelotheek dient zich akkoord te verklaren met het reglement dat ter
plaatse getekend wordt.

