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Huishoudelijk reglement bedrijven 
 
 
1. De voorwaarden voor het lidmaatschap  

• De Speel-o-theek is er voor alle kinderen en volwassenen.  
De Speel-o-theek leent speelgoed, spelletjes en (therapeutisch) spel- en 
oefenmateriaal uit voor alle leeftijden (van 0 tot 99+). 

• Het lidmaatschap wordt jaarlijks per automatische incasso geïncasseerd.  
• Het lidmaatschap start bij inschrijving en loopt door tot de opzegging, waarbij een  

opzegtermijn van 2 maanden geldt voor het einde van het contract. 
• Opzeggen kan per email of brief.  
• De inschrijfkosten wordt per automatische incasso voldaan.  
• Als u zich inschrijft krijgt u een rondleiding door de speel-o-theek. 
• In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van 

Stichting Speel-o-theek de Zusjes. 
 

2 Kosten inschrijving Bedrijven 

 

De kosten voor de inschrijving zijn € 7,50.  
 
3. Kosten lidmaatschappen 
 
3.1 Bedrijven 
• U kunt kiezen uit verschillende soorten lidmaatschappen: 

 

• BASIS lidmaatschap. U mag dan per keer 4 stuks lenen.  

De kosten voor dit lidmaatschap zijn € 120,- op jaarbasis.  
 

• NORMAAL lidmaatschap. U mag dan per keer 8 stuks lenen. 

De kosten voor dit lidmaatschap zijn € 240,- op jaarbasis.  
 

3.2 Specials  

• SPECIALS dit is speelgoed dat duurder is dan € 100,-: voor specials betaalt u extra, 

(leengeld)  deze prijs hangt af van het artikel dat u wilt lenen.  

• U mag per keer 1 special die tussen de € 100,- en € 200,- lenen. Voor de specials boven 

de € 200,- wordt wel leengeld betaalt.  

• Het leengeld van de specials worden na de uitleentermijn verrekend.  

 
3.3 Cadeaubon: 

Wilt u een leuk cadeau geven aan iemand. Koop dan een cadeaubon van Speel-o-theek de 
Zusjes. Wij leveren cadeaubonnen in een feestelijke cadeauverpakking van € 5,- en € 10,-. 
Bij inlevering van een cadeaubon wordt de waarde in mindering gebracht op het 
lidmaatschap of op het leengeld voor Specials. 
 
3.4 Thema box 
 
Een thema box telt als 1 stuk speelgoed. Per uitleenbeurt kunt u 1 thema box lenen.  
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4. Uitleenregels  

• Het is niet toegestaan het geleende speelgoed aan een ander uit te lenen.  
• U kunt speelgoed reserveren, via Aura online of aan de balie bij de Speel-o-theek. U 

ontvangt een mail/whats-app bericht als het betreffende artikel binnen is. 
• De uitleentermijn is 3 weken.  
• Geleend speelgoed kan 1x worden verlengd met 3 weken; daarna dient het te 

worden ingeleverd. Verlengen kan via Aura online, aan de balie of doormiddel van 
een e-mail. Verlengen kan alleen wanneer dat artikel niet gereserveerd is. 

• Brengt u het speelgoed te laat terug, dan betaalt u een boete van € 0,20 per stuk 
speelgoed per dag.  

• U brengt het speelgoed schoon, compleet en onbeschadigd terug.  
• Brengt u het speelgoed niet schoon terug dan betaalt u bij inlevering een toeslag van  

€ 1,50. 
• Brengt u het speelgoed niet compleet terug, dan betaalt u bij inlevering een boete van 

minstens € 2,- per ontbrekend onderdeel. Als u het vermiste onderdeel binnen drie 
weken terugvindt, krijgt u de boetebedrag terug. 

• Brengt u speelgoed beschadigd en/of defect terug, dan betaalt u bij inlevering een 
boete van een minimum van € 2,50. Afhankelijk van de beschadiging betaalt u een 
schadevergoeding, die afhankelijk is van de waarde bij aanschaf, de ouderdom van 
het speelgoed en de reparatiemogelijkheden. Reparaties aan speelgoed mogen 
zonder overleg met de Speel-o-theek niet worden verricht.  

• Schade ontstaan door normale slijtage wordt niet doorbelast. 
• De medewerker van de Speel-o-theek bepaalt de aard en kosten van de schade. 
• Terugbrengen en uitlenen van speelgoed kan tot 15 minuten voor sluitingstijd. 
• Het speelgoed wordt uitgeleend zonder batterijen. U dient zelf voor de benodigde 

batterijen te zorgen.  
• Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de controle van het materiaal voordat het 

geleend wordt. Wanneer onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, kan dit direct 
gemeld worden. Zo worden er geen kosten doorbelast die niet uw 
verantwoordelijkheid zijn. Na de uitleentermijn controleert u het materiaal op 
compleet en onbeschadigd zijn. Tevens dient het materiaal schoon ingeleverd te 
worden. De medewerkers van de Speel-o-theek zien hier op toe. 

 
 
De Speel-o-theek stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van schade of letsel dat is 
ontstaan door gebruik van speelgoed dat eigendom is van de Speel-o-theek.  
 
Heerhugowaard dd: 
 
Handtekening medewerker Speel-o-theek                            Handtekening klant 
      
 
 
 
 
 
 
 


