September 2016
Spelregels van speel-o-theek Leentje Beer
1. Doelgroep
 Het speelgoed is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. De leeftijdsindicatie voor de boeken uit ons Spel en
Boekenplan is 0-6 jaar, maar oudere kinderen kunnen deze ook lenen.
2. Lid worden
 Het lidmaatschap van de speel-o-theek bedraagt € 25,- per jaar (houders van een gratis HaarlemPas betalen € 20,-)
Een strippenkaart kost € 12,50 voor 10 stuks lenen, hierop is geen korting voor HaarlemPas houders.
 Bij inschrijving is legitimatie verplicht.
 Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het geleende speelgoed.
 U wordt geacht het lidmaatschap op tijd op te zeggen.
3. Speelgoed lenen
 Per keer mag u twee stuks speelgoed per kind lenen, met een maximum van vier stuks, plus nog een boek met
bijbehorend stuk speelgoed uit het Spel en Boekenplan. U mag het geleende speelgoed/boek drie weken houden.
 U dient zelf te controleren of het speelgoed compleet wordt meegenomen. Komt u er niet uit of klopt het niet, dan
kunt u de hulp van de medewerkers inschakelen.
 Eenmalige verlenging van de uitleentermijn met nog eens drie weken is mogelijk, tenzij het speelgoed is
gereserveerd. Verlengen kan tijdens de openingstijden in de speel-o-theek of telefonisch, anders per e-mail.
 Reserveren van speelgoed is mogelijk voor € 0,50 per stuk speelgoed.
4. Terugbrengen van het speelgoed
 U wordt geacht het speelgoed compleet, in goede staat en schoon terug te brengen. Voor het gemak hebben wij de
meeste onderdelen van een speelgoedcode voorzien. Het speelgoed wordt bij terugkomst door de medewerkers
gecontroleerd. Mocht het speelgoed niet schoon terugkomen dan kunt u dit in de speel-o-theek alsnog doen.
Anders rekenen wij € 1,00 schoonmaakkosten.
 Als een boek beschadigd is verzoeken wij u dit niet zelf te repareren, maar het aan ons te melden.
Hiervoor wordt in de meeste gevallen geen vergoeding gevraagd.
 Bij beschadiging van speelgoed wordt een boete berekend. De hoogte van de boete is afhankelijk van de schade,
oorspronkelijke waarde, ouderdom en kwetsbaarheid van het speelgoed (ter beoordeling van de medewerkers).
 Kapot speelgoed mag alleen na overleg met de medewerkers van de speel-o-theek zelf gerepareerd worden.
 Bij het te laat terugbrengen van het speelgoed wordt een boete berekend. Per week, of deel hiervan, betaalt u
€ 0,25 per stuk speelgoed.
 Voor het ontbreken van onderdelen wordt een boete berekend met een minimum van € 1,- per onderdeel.
De hoogte van de boete is afhankelijk van het belang van het ontbrekende onderdeel en/of de vervangingskosten.
Indien u het ontbrekende onderdeel binnen redelijke termijn terugbrengt, wordt de boete terugbetaald.
 Bij verlies van het abonnement brengen wij € 2,- administratiekosten in rekening.
 Alle boetes dienen direct betaald te worden.
5. Spelen met speelgoed in de speel-o-theek
 Uw kind kan in de speel-o-theek speelgoed uitproberen (m.u.v. Playmobil vanwege de vele kleine onderdelen).
Wij vragen u wel vriendelijk om dit (samen met uw kind) weer op te ruimen.
6. Slotartikel
 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de speel-o-theek medewerkers gezamenlijk.
 Alle betalingen dienen contant te gebeuren.
Wij hopen op uw medewerking zodat wij allemaal met plezier naar de speel-o-theek kunnen gaan.
Namens de medewerkers van speel-o-theek Leentje Beer.
Adres:
Telefoon:
Opening:
E-mail:
Website:

Speel-o-theek Leentje Beer, Leidseplein 36 rd, 2013 PZ Haarlem.
06 106 18 189 (tijdens openingsuren).
woensdag van 14.00-16.00 uur, vrijdag van 14.00-16.00 uur en zaterdag van 10.00-12.00 uur.
sotleentjebeer@live.nl (we zijn ook op Facebook te vinden, zoek Speelotheek Leentje Beer).
www.leentjebeer.org

Tijdens schoolvakanties is de speel-o-theek gesloten.

