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Welkom bij de Speelotheek!   

Bij uw lidmaatschapskaart ontvangt u dit   

informatieboekje. In dit boekje kunt u handige   

informatie vinden en een korte uitleg over de   

werkwijze van de Speelotheek. Tevens ontvangt  u het 

reglement. Leest u dit goed door om later  eventuele 

verwarring te voorkomen.   

Wij wensen u veel speel plezier!   

  

 Speelotheek Woerden     

 

  Leners   informatie   
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Adres :    Tournoysveld 94  

3443 EW Woerden   

  

Telefoonnummer : 06-37394301(alleen tijdens openingstijden)   

 

Webadres :  www.speelotheekwoerden.nl   

 

Email :         info@speelotheekwoerden.nl   

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/speelotheekwoerden/  

   

Openingstijden :  

  
Maandagavond   19:30-20:30 uur   

  Vrijdagavond   19:30-20:30 uur   

Zaterdagochtend  10:00-12:00 uur  

  

tijdens de schoolvakanties hebben wij aangepaste 

openingstijden deze worden gecommuniceerd via onze  

site, de nieuwsbrief en worden aangegeven in de SOT  
    

  

http://www.speelotheekwoerden.nl/
http://www.speelotheekwoerden.nl/
https://www.facebook.com/speelotheekwoerden/
https://www.facebook.com/speelotheekwoerden/
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De kosten van een abonnement bedragen 17,50 per 

jaar, het jaar gaat in op de dag dat u lid wordt.    

  

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar   en 

wordt daarna stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij 

word opgezegd 1 maand voor het einde van het 

abonnement.   
  

Uw opzegging dient  u schriftelijk of per email te doen 

en is pas geldig na ontvangstbevestiging van de  

speelotheek.   

  

  

  
  

U kunt het lidmaatschapsgeld van 17,50 euro   

voldoen op de volgende manieren:  

 contant betalen of pinnen 

 via een overboeking    

  

Rabobank rekeningnummer :  

NL83 RABO 0325 2630 35 t.n.v. Stichting Speelotheek Woerden . 

   

 

    Abonnementskost e n   

Abonnementsgeld   voldoen   
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Voor het gemakkelijk kiezen en wegzetten   

is het speelgoed onderverdeeld in   

categorieën, te weten:   

  

A. Bewegingsmateriaal  

B. intuigelijkmateriaal   

C. fantasie materiaal   

D. expressie materiaal   

E. spelletjes  

F. puzzels  

G. bouw- en constructie materiaal  

H. thema dozen  

  

Op speelgoed wat uit meerdere onderdelen    

bestaat, is een lijstje van de onderdelen   

bevestigd of bij gevoegd in de doos .     

 

     

  
Speelgoed   
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Per abonnement mogen er per periode maximaal 5   

stuks speelgoed uit willekeurige categorieën worden   

geleend. Daarnaast kunt u een extra spel of puzzel uit  

de E of F categorie lenen.    

Door dit systeem proberen we een eerlijke verdeling   

onder onze leners te maken.   

  

Voor elk stuk betaald u nog een klein bedrag dit   

bedrag kunt u aflezen in stippen.   

Voor elke stip betaald u 0,25 cent    

Dus 1 stip 0,25 cent 2 stippen 0,50 cent 3 stippen   

0,75 cent enz. enz.    

  

De leenperiode is in principe 3 weken.   

Wilt u het  speelgoed nog langer lenen dan mag u tot 

maximaal  90 dagen verlengen. Dit kan alleen 

telefonisch tijdens openingstijden van de Speelotheek.  

   

Na het lenen dient het speelgoed gecontroleerd te   

worden op volledigheid, is hier bij thuis komst twijfel   

over kunt u dit binnen 24 uur mailen naar   

info@speelotheekwoerden.nl !!   

    

 

  

  
Speelgoed   lenen   
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Ongeveer 2 keer per jaar koopt de   

speelgoedcommissie nieuw speelgoed op het  

speelgoed zit een sticker “nieuw” zodat u   

duidelijk kunt zien wat er nieuw is.   

Om zoveel mogelijk leners de kans te geven   

nieuw speelgoed te lenen mag u niet meer dan  1 

nieuw artikel per keer lenen!   

  

   
Het is mogelijk speelgoed te reserveren, de   kosten 

hiervan bedragen 0,50 cent per reservering.   

Reserveren van speelgoed is alleen mogelijk voor dat 

speelgoed want op het moment van reserveren niet in 

de Speelotheek aanwezig is.   

De uitzondering hierop zijn de verjaardagdozen,  deze 

mogen wel voor een specifieke datum gereserveerd 

worden.   

tot ziens op de Speelotheek   

  

Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen  

en/of opmerkingen   wij horen het graag!   

  

  Nieu w speelgoed   

  Reservering   

    

Uitleen   reglement   
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1. Na het invullen van het inschrijfformulier en betaling van 

het lidmaatschapsgeld word er per gezin een abonnement 

en informatie verstrekt.  
   

2. Per abonnement mogen er per periode maximaal 5 stuks 

speelgoed worden geleend.  Daarnaast kunt u een extra 

spel of puzzel uit de categorie E of F lenen.    
  

3. U betaald per geleend stuk speelgoed een vooraf bepaald 

bedrag per “stip”. Het bedrag per stip wordt jaarlijks 

vastgesteld door de Speelotheek Woerden.   
  

4. Nadat u speelgoed geleend heeft is het de bedoeling dat u 

dit controleert op volledigheid klopt er iets niet of is er 

iets onduidelijk kunt u binnen 24 uur contact opnemen 

per email  info@speelotheek.nl   
  

5. De uitleentermijn is 3 weken.   
  

6. Het verlengen van de uitleentermijn is mogelijk via mail 

en telefonisch tijdens de openingstijden van de  
Speelotheek en tot een maximum van 90 dagen.    
  

7. Bij retourneren na de uitleentermijn wordt een boete 

berekend van 0,25 cent per stip per  week of deel van de 

week.    
  

8. De persoon die het lidmaatschap is aangegaan is eind 

verantwoordelijk voor het geleende speelgoed    
  

9. Het speelgoed dient heel compleet en schoon ingeleverd 

te worden   
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10.Speelgoed waarvan onderdelen stuk of kwijt  zijn worden 

belast met voorlopige boete van 1,00 euro Heeft u 1,00 

euro betaald voor een zoek geraakt onderdeel en brengt u 

dit artikel binnen 3 weken toch terug dan krijgt u de euro 

terug    
  

11.Voor alle voorlopige boetes geldt direct voldoen en alle 

boetes worden voorgelegd aan de onderhoudscommissie 

mocht 1,00 euro niet voldoende zijn dan wordt de lener 

zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van het bij te 

betalen bedrag   
  

12.Het is niet toegestaan zonder overleg zelf speelgoed te 

repareren dit in verband met de garantie  
    

13.Speelgoed kan gereserveerd worden hiervoor worden 

0,50 cent per artikel administratie kosten gerekend. Als 

het  speelgoed beschikbaar is voor uw reservering dan 

blijft dit speelgoed 1 week ter beschikking staan van 

uw reservering,   daarna vervalt de reservering zonder 

restitutie van reserveringskosten en uw aanspraak op 

de reservering.   
  

14.De speelotheek is niet aansprakelijk voor eventuele 

lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door het 

geleende speelgoed   
  

15.De terugbreng datum op het uitleenformulier is een 

geheugensteuntje elk lid is zelf verantwoordelijk voor het 

geleende speelgoed  
  

16.Uiteraard zijn kinderen welkom bij de Speelotheek maar 

dan wel onder begeleiding van en volwassene.   
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17.Verkleed- en poppenkleding mogen niet  gewassen 

worden   
  

18.Puzzels waar een puzzelmat bij hoort  dienen compleet 

gemaakt op de puzzelmat  ingeleverd te worden.   
  

19.Lego, Duplo en Playmobil dienen op kleur gesorteerd 

ingeleverd te  worden.  
  

20.De Speelotheek behoudt zich het recht  voor om leden te 

royeren in verband met  het veelvuldig niet naleven van 

de regels.   
  

21.in alle gevallen waarin dit reglement niet  voorziet beslist 

de beleidsgroep  
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