Leenreglement Speel-o-theek De Boemerang
Leenperiode
De uitleentermijn is max. 3 weken. Per stuk speelgoed wordt € 0,50 leengeld gevraagd. Het speelgoed kan
met 3 weken verlengd worden. Telefonisch verlengen is ook mogelijk - tel nr: 243200, dit kan alleen tijdens
openingstijden. Kosten zijn € 0,50.
Het speelgoed dient schoon en droog te worden ingeleverd, en de kleding gewassen. Aan kinderen onder de 8
jaar, zonder begeleiding zal geen speelgoed worden uitgeleend. De speel-o-theek dient niet als kinderopvang,
en is geen racebaan.

Leenperiode verlengen
Verlengen kan alleen als het speelgoed niet gereserveerd is voor een volgende klant. Het speelgoed kan maar
1x verlengd worden.

Te laat inleveren
Voor overschrijding van de uitleentermijn geldt een te laat boete van € 0,20 per dag, per stuk speelgoed.

Speelgoed reserveren
Tevens kunt u speelgoed reserveren; de kosten hiervoor bedragen € 0,50.

Wisselen van soort lidmaatschap
U kunt ten alle tijden van abonnement wisselen, u heeft hierin verschillende keuzes (voor volledige informatie,
zie onze website).

Speelgoed lenen op eigen verantwoordelijkheid
Meenemen van het speelgoed is voor eigen verantwoording. Bij eventuele schade gaan wij ervan uit dat u
daarvoor verzekerd bent. Ook is de speel-o-theek niet verantwoordelijk voor schade aan personen door het
geleende speelgoed.

Beschadiging of vermissing van speelgoed(onderdelen)
Bij het terugbrengen van het geleende speelgoed moet beschadiging of vermissing van onderdelen (of
onderdelenkaart) worden gemeld. Hiervoor geldt een borgbedrag van € 1,50. Bij onherstelbare schade (en/of
afschrijving) wordt in overleg een vergoeding hiervoor vastgesteld. Wordt het vermiste onderdeel
teruggebracht, dan wordt de € 1,50 weer aan u terugbetaald.

Lenerspas kwijt
Bij vermissing van de lenerspas, betaalt u € 1,50 voor een vervangende lenerspas. Het is niet mogelijk om
zonder lenerspas speelgoed te lenen.

Betaling lidmaatschap
U krijgt van ons een factuur voor uw lidmaatschap. U kun dit bedrag aan ons overmaken of contant betalen aan
de balie. Het is mogelijk om een kwitantie te ontvangen indien u contant betaald.

Opzegging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via een email naar de administratie en dient in ieder
geval 1 maand vóór het begin van een nieuwe contributieperiode te worden gemeld. Bij tussentijdse
beëindiging vindt geen terugbetaling plaats.

Duur en geldigheid lidmaatschap
Een lidmaatschap geldt voor een periode van 12 maanden. Zonder tussentijdse schriftelijke opzegging wordt
het lidmaatschap automatisch verlengd voor de volgende periode van 12 maanden. Alle ingeschreven leden
krijgen voor het nieuwe contributiejaar een factuur toegestuurd voor het openstaande contributiebedrag. Deze
factuur dient uiterlijk 20 dagen na versturing te worden voldaan.

Onze kadokaarten
Ook leuk is het als u een (klein)kind af en toe te logeren heeft, of om als een kadokaart weg te geven: onze 3x,
of 8x kadokaarten te gebruiken, deze zijn onbeperkt in te kopen, en op te maken; u kunt hier zo lang/kort mee
doen als u wilt. Ook een abonnement weggeven aan een ander is een leuk idee, kom naar onze balie en vraag
naar deze leuke kado's.

