Speel-o-theek Katrein
Bezoekadres:
Walplantsoen 12
WIJK BIJ DUURSTEDE
tel.: 06 - 14129409
Contactpersoon: Margriet Hendriksen
tel.: 0343 - 572834

Openingstijden:
Maandag: 15:00
Woensdag: 14:00
Donderdag: 20:00
Vrijdag:
10:00

Postadres:
Speel-o-theek Katrein
p/a Stichting Binding
Postbus 66
3960 BB Wijk bij Duurstede

-

16:30 uur
15:30 uur
21:00 uur
11:30 uur

Uitleenreglement
Lidmaatschap en betaling
De uitleen van speelgoed geschiedt op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 februari tot en met 31 januari het jaar daarop en kost op jaarbasis:
* voor 1 stuk:
* voor 2 stuks:
* voor 4 stuks:

€
€
€

20,00
32,50
45,00

Voor het betalen van het lidmaatschapsgeld ondertekent u bij inschrijving een machtiging voor
incasso. Het lidmaatschapsgeld wordt omstreeks 31 januari van Uw rekening afgeschreven. U ontvangt dan een nieuwe lidmaatschapskaart in de speel-o-theek. Vanaf half februari is uitleen van
speelgoed op de oude kaart niet meer mogelijk.
Een lidmaatschap aangegaan na 1 februari bedraagt per maand:
* voor 1 stuk:
* voor 2 stuks:
* voor 4 stuks:

€
€
€

2,00
3,00
4,00

Dit moet contant in de speel-o-theek betaald worden.
Indien het berekende bedrag hoger is dan de jaarcontributie, wordt de jaarcontributie in rekening
gebracht.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Beëindiging lidmaatschap
Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dan dient u dat schriftelijk te doen op bovenstaand adres en
wel vóór 31 december voorafgaande aan het volgende lidmaatschapsjaar. Opzeggingen na deze
datum kunnen niet geaccepteerd worden. In dit geval wordt u geacht het volgend jaar lid te blijven
en te betalen.
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Uitleen van speelgoed
• De uitleenperiode is drie weken. Daarna moet er een boete betaald worden ten bedrage van
€ 0,50 per speeltje per week. Voor duurdere spelcomputers is dit € 5,00 per uitleendag.
• Voor skelters met een slot dient een borg van € 10,00 betaald te worden, voor spelcomputers is
de borg € 5,00. De borgstelling kan lopende het jaar worden aangepast door het bestuur.
Het speelgoed moet altijd door een speel-o-theek medewerk(st)er gecontroleerd worden. Wij verzoeken u hierbij aanwezig te zijn, zodat u ook zeker weet dat het speelgoed compleet is. Controleer
het speelgoed bij thuiskomst altijd zelf. Bij incompleet of defect speelgoed binnen 24 uur verplicht
contact opnemen met speel-o-theek, contactpersoon, of melding via email. Dit om later bij inname
misverstanden te voorkomen.
Het speelgoed moet schoon en compleet ingeleverd worden. U wordt verzocht vóór inlevering op
de speel-o-theek vooraf thuis te controleren of alle onderdelen aanwezig en niet kapot zijn.
Bij vermissing van een onderdeel betaalt u een borgsom van € 1,50 contant per onderdeel, of u
leent het betreffende speelgoed nogmaals voor een periode van 3 weken. Is het onderdeel daarna
nog niet terecht, dan betaalt u alsnog een borgsom van € 1,50 contant per onderdeel.
Voor duurdere spelcomputers wordt een borg van € 5,00 per uitleen berekend.
Bij vermissing van Uw ledenkaart of uitleenkaarten wordt € 1,50 in rekening gebracht. Bij vermissing van het hersluitbare zakje wordt € 0,50 in rekening gebracht, voor vermissing van een telkaart
wordt € 5,00 in rekening gebracht. U kunt de borgsom terug ontvangen als u het ontbrekende onderdeel binnen 4 weken weer terugbrengt.
Na het verstrijken van bovengenoemde 4 weken zal het ontbrekende onderdeel door ons bijbesteld
moeten worden. Eventuele meerkosten zullen dan met u verrekend worden. Indien het speelgoed in
zijn geheel stuk is geraakt, dan wel is gestolen of onbruikbaar geworden, moet de nieuwwaarde met
aftrek van de afschrijving worden vergoed. Is het speelgoed kapot zodat het gerepareerd moet worden, dan zult u de reparatiekosten moeten vergoeden. Speelgoed mag niet zelf gerepareerd worden.
Per lidmaatschap mag er maximaal 1 stuks geleend worden van Lego Friends of Playmobil, dit
i.v.m. het vele telwerk.
Verlenging en reservering
Verlenging van de uitleenperiode is éénmaal mogelijk, mits het speelgoed niet gereserveerd is. In
bijzondere omstandigheden kunt u telefonisch verlengen, echter, alleen tijdens openingstijden van
de speel-o-theek op bovenstaand nummer. Telefonisch verlengen kan niet bij een uitleen op een
strippenkaart. De periode van telefonische verlenging is slechts één week.
Reserveren van speelgoed kost € 0,50 per stuk. Het door u gereserveerde speelgoed dient binnen 1
week na bericht te worden opgehaald. Daarna zal het speelgoed weer voor uitleen worden aangeboden. Wanneer het door u gereserveerde speelgoed wordt afgehaald, dient u er aan te denken dat
het totaal aantal geleend speelgoed het maximum niet overschrijdt.
Colofon
Door middel van betaling van het lidmaatschap en/of uw handtekening op het inschrijfformulier
geeft u te kennen dat u akkoord gaat met bovenstaande uitleenvoorwaarden.
De beheer commissie van de speel-o-theek behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen in het geval dat zij constateert dat een lid de regels van het reglement negeert.
De beheer commissie kan lopende het lidmaatschapsjaar aanpassingen doorvoeren t.a.v. dit uitleenreglement.
Voor nadere informatie omtrent de speel-o-theek kunt u tijdens de openingstijden contact opnemen
met de speel-o-theek en anders met de contactpersoon die vermeld staat op uw lidmaatschapskaart,
of kijken op de website www.sotkatrein.tk.
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