Uitleenreglement speel-o-theken Kuurne

Algemene regels
-

De speel-o-theek is open voor alle kinderen en (groot)ouders.
De speel-o-theek gevestigd op het Erf is ook toegankelijk voor
verenigingen, Kuurnse opvangvoorzieningen en scholen.

-

Dit reglement wordt meegegeven bij inschrijving van de speel-o-theek.
Inschrijving houdt in dat het lid akkoord gaat en zich houdt aan de regels
van dit reglement.

-

De speel-o-theek is gevestigd in het
buurthuis van Spijker en Schardauw.
Schardauw 3
8520 Kuurne.
open op woensdagnamiddag van 13u tot 16u (uitgezonderd op feestdagen en in
eventuele sluitingsperiode)

Buurthuis de Schatkist
Erf 7
8520 Kuurne
Open op woensdagnamiddag van 16u tot 19u (uitgezonderd op feestdagen en in
eventuele sluitingsperiode)

-

Alleen leden kunnen speelgoed uitlenen op vertoon van de lidkaart.

-

Kinderen kunnen lid worden, als de ouder mee is bij inschrijving.

-

De lener is zelf verantwoordelijk voor het geleende materiaal.

-

Het materiaal moet proper, schadevrij en compleet worden teruggebracht.
(verpakkingsmaterialen, blad met uitleg, blad met onderdelen)

-

De leden dienen verandering van adres – en telefoonnummer zo spoedig mogelijk
door te geven.

-

Met het uitgeven van een nieuw reglement vervallen de bepalingen van het vorige
reglement.

-

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de speel-o-theek.

Lidmaatschap-regels
-

Het jaarlijks inschrijvingsgeld bedraagt 20 €/gezin. Dit bedrag wordt onmiddellijk
betaald bij inschrijving.
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-

Personen met een verhoogde tegemoetkoming of via doorverwijzing van de sociale
dienst kunnen een lidkaart kopen voor 5 €/jaar.

-

Personen met een verhoogde tegemoetkoming en in het bezit van een UIT – pas
betalen 4 €/jaar.

-

Vrijwilligers krijgen een gratis lidkaart gedurende periode van actief vrijwilligerswerk.
Kuurnse scholen en opvangvoorzieningen krijgen ook een gratis lidkaart.

-

Het lidmaatschap is één jaar geldig, er wordt geen geld teruggegeven bij tussentijdse
beëindiging.

Uitleenregels
-

Met een uitleenkaart kan je per kind één spel uitlenen.

-

Per artikel wordt er 0.50 € waarborg gevraagd.
Dit wordt teruggegeven als het speelgoed proper en in goede staat wordt afgegeven.

-

De uitleenperiode bedraagt 3 weken.

-

Voor specifieke activiteiten of voor opvangvoorzieningen kunnen meerdere spelen
uitgeleend worden, vb. communiefeest, de uitleentermijn geldt dan 1 week. Er wordt
ook gevraagd om te reserveren.

Boete – en schade bepalingen
-

Bij het te laat terugbrengen wordt per week een boete van 0.50 € aangerekend of
breng je de verantwoordelijke op de hoogte. Bij het niet terugbrengen van speelgoed,
betaalt u het speelgoed terug en wordt u uit het klantenbestand gehaald.

-

Het speelgoed moet proper teruggebracht worden. Is dit niet het geval dan dient het
lid ter plekke het speelgoed af te wassen.

-

Het speelgoed wordt volledig terug ingediend, controle vooraf (in de speel-o-theek)
en achteraf is nodig! Beschrijving van het materiaal staat er steeds op.

-

Bij beschadiging van het materiaal of ontbrekende stukken zal u het bedrag van de
schadevergoeding/het onderdeel betalen en wordt waarborg ingehouden.
-

Indien een stuk kapot is of ontbreekt, waardoor het speelgoed
onbruikbaar is (bv puzzel), dan zal bij de derde maal de kostprijs van
een nieuw gelijkaardig speelgoed worden aangerekend.
Indien een stuk kapot is of ontbreekt, maar het speelgoed is nog
bruikbaar, wordt de waarborg van 0.50 € ingehouden.

-

Indien u bij thuiskomst merkt dat het speelgoed niet volledig is, er schade is geef dit
dan binnen de week door aan de verantwoordelijke van de speel-o-theek. Dit kan
telefonisch (056/73 70 11) of door langs te gaan in het Sociaal Huis.

-

Leden die het reglement niet naleven, kunnen uitgesloten worden.

-

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen in de speel-o-theek.
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De speel-o-theek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële/lichamelijke
of/geestelijke schade in de speel-o-theek of daarbuiten als gevolg van het gebruik
van het geleende materiaal.

Door zich in te schrijven verklaart elk lid zich akkoord met dit reglement.
Voor akkoord,
Datum:

Naam:

Handtekening:

………………………………….……………………………………………………………………….

Goedgekeurd op Gemeenteraad dd. 17 maart 2016
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