INFORMATIEBOEKJE

Speel-o-theek Geldrop
Gestart op 6 september 1986
Parallelweg 10A4
5664 AC GELDROP
tel: 06 – 51 39 53 61
(uitsluitend tijdens openingsuren)
www.speelotheekgeldrop.nl
speel-o-theekgeldrop
Openingstijden:
dinsdagmorgen
vrijdagmorgen
zaterdagmorgen

9.00 – 10.30 uur
9.00 – 10.30 uur
10.30 – 12.00 uur

IN SCHOOLVAKANTIES HANTEREN WIJ SPECIALE OPENINGSTIJDEN!

Voorwoord
Hartelijk welkom in onze speel-o-theek
We hopen dat u zich snel thuis zult voelen. We hebben dit boekje
samengesteld om u wegwijs te maken. U vindt hierin onder meer
gegevens over de uitleen en welk speelgoed beschikbaar is. In de
bijlage staat wat de kosten zijn.
Mocht u meer vragen en/ of ideeën hebben, dan kunt u zich wenden
tot een van de medewerkers.
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Wat kan de speel-o-theek voor u betekenen?
Behalve speelgoed lenen kunt u in de speel-o-theek ook informatie
verkrijgen over spelen en speelgoed.
Met de medewerksters kunt u ervaringen uitwisselen over het
geleende speelgoed, hoe uw kind ermee gespeeld heeft en aan welk
speelgoed uw kind toe is. Zij helpen u desgewenst ook graag bij het
zoeken naar geschikt speelgoed.
Er is genoeg ruimte voor kinderen om het speelgoed uit te proberen.
Wel vragen wij u erop te letten dat uw kind slechts één ding tegelijk
uit de kasten haalt.
De speel-o-theek koopt speelgoed voor kinderen van 0 t/m 8 jaar,
maar oudere kinderen zijn bij ons eveneens welkom. Ook voor
kinderen met een beperking is speelgoed aanwezig.

Het speelgoed
Van elk speelgoed is een omschrijving (zo mogelijk met afbeelding)
opgenomen in de rode speelgoedmappen. Deze mappen kunt u
doorlezen.
Het speelgoed is ingedeeld in verschillende rubrieken die betrekking
hebben op de ontwikkeling van het kind.
De speel-o-theek heeft gekozen voor de volgende zeven rubrieken,
die elk met een codeletter worden aangegeven:
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Codeletter rubriek
B
E
F
G
K
P
Z
S

bewegingsmateriaal
expressiemateriaal
fantasiemateriaal
gezelschapsspelen
bouw- en constructiemateriaal
puzzels
zintuiglijk materiaal
speel-leer-middelen

Elk speelgoed is voorzien van een codeletter met het desbetreffende
registratienummer.
De uitleen
Als u zich als lid heeft ingeschreven, ontvangt u een
lidmaatschapskaart. Deze kaart is een jaar geldig vanaf de maand van
inschrijving en kan elk jaar door u worden verlengd. Als u dit verzuimt
dan vervalt de kaart automatisch na twee maanden. Wilt u toch lid
blijven, dan zult u zich opnieuw moeten inschrijven en nogmaals
inschrijfgeld moeten voldoen.
Wanneer u of uw kind speelgoed heeft gekozen dat u mee naar huis
wilt nemen, ontvangt u bij de uitleenadministratie een “klein rood
speelgoedkaartje”. Daarop vindt u enkele gegevens van het
speelgoed en de datum waarop het terug moet zijn (u mag het
speelgoed zonder boete tijdens een andere openingsdag in diezelfde
week terugbrengen). Dit kaartje voegen wij bij uw
lidmaatschapskaart; controleer ALTIJD het speelgoed IN de speel-otheek aan de hand van de gegevens op het speelgoedkaartje, zodat u
kunt zien of het speelgoed compleet is.
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Aan het einde van de uitleentermijn levert u het speelgoed samen
met het speelgoedkaartje in.
Wij vertrouwen erop dat u het speelgoed SCHOON en compleet
inlevert en dat u zelf eventuele schade en/of vermissing bij de
administratie meldt.
Ook verzoeken wij u dringend het speelgoed tijdig in te leveren (tot
15 minuten voor sluitingstijd), zodat de vrijwilligers het speelgoed
kunnen controleren en u tijd heeft om iets nieuws uit te zoeken.

Bovendien
 kunt u eventuele wensen, suggesties, op- of aanmerkingen
doorgeven aan onze medewerkers, wij staan open voor
verbeterpunten en nieuwe ideeën.
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Uitleenreglement speel-o-theek Geldrop
1. De speel-o-theek leent speelgoed uit uitsluitend aan leden van de
speel-o-theek. Het speelgoed is geschikt voor kinderen van alle
leeftijden.
2. Het lidmaatschapsgeld staat in bijgevoegde tarievenlijst vermeld.
3. Kinderen kunnen onder begeleiding speelgoed uitzoeken; vier
stuks speelgoed per lidmaatschapskaart. De leenkosten staan in
bijgevoegde tarievenlijst vermeld.
4. De uitleentermijn is gesteld op drie weken. Verlenging is slechts
eenmaal mogelijk op voorwaarde dat het speelgoed niet is
gereserveerd. Telefonisch verlengen is mogelijk tijdens de
openingsuren.
5. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete
berekend, zie de tarievenlijst. Na twee weken ontvangt u een
herinneringskaartje, waarvan de portokosten voor uw rekening
zijn.
6. Er is een mogelijkheid om speelgoed te reserveren. De vergoeding
hiervoor staat in bijgevoegde tarievenlijst.
7. De lidmaatschapskaart is geldig een jaar vanaf de maand van
inschrijving en kan elk jaar worden verlengd, hetgeen u zelf aan de
administratie moet doorgeven. Als u dit verzuimt, vervalt de kaart
automatisch na twee maanden. Wilt u toch lid blijven, dan moet u
zich opnieuw inschrijven en ook weer inschrijfgeld betalen.
8. Leden dienen adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de
administratie door te geven.
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9. Mocht onverhoopt een lidmaatschapskaart verloren gaan, dan is
tegen betaling van € 1,50 een nieuwe kaart verkrijgbaar. Bij verlies
van een klein speelgoedkaartje wordt een vergoeding van € 0,50
gevraagd.
10.De speel-o-theek verwacht dat een lid het speelgoed schoon en
compleet terugbrengt. Mocht er onverhoopt schade aan het
speelgoed ontstaan, dan moet u dit zelf bij teruggave melden. Er
kan een vergoeding worden gevraagd; dit na beoordeling van de
medewerkers. Bij verlies of grove beschadiging bent u verplicht de
vervangingswaarde te betalen.
11.Mocht bij teruggave van speelgoed blijken dat dit incompleet is,
dan vragen wij een bedrag van € 1,50 per onderdeel. Mocht het
vermiste onderdeel binnen een half jaar worden teruggebracht,
dan ontvangt u het betaalde bedrag terug. Indien echter het
speelgoed door het verloren onderdeel onbruikbaar is geworden,
bepaalt de schadecommissie de hoogte van het bedrag dat u als
vergoeding moet betalen.
12.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
werkgroep/bestuur.
13.Met het uitgeven van een nieuw reglement vervallen de
bepalingen van het vorige reglement.
Geldrop, februari 2013
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Nog enkele wetenswaardigheden
Wij wijzen u erop dat de speel-o-theek tijdens openingstijden
telefonisch bereikbaar is onder telefoonnummer:
06 – 51 39 53 61
Als u een kinderfeestje wilt organiseren, denkt u dan ook eens aan
onze verjaardag-, piraten- en prinsessenkist met tips, spelletjes en
ideeën voor traktaties e.d.
Naast de vier toegestane stuks speelgoed per kind kunt u extra
verkleedkleren lenen. Meerdere setjes zijn toegestaan.

Tenslotte
 Het advies het mee te nemen speelgoed altijd
IN de speel-o-theek te controleren.
Lever uw speelgoed compleet
en gesorteerd
en schoon
en op tijd in.
De vrijwilligers zijn blij met uw medewerking en hopen dat u en uw
kind (eren) veel plezier zullen hebben van het lidmaatschap van de
speel-o-theek.
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