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Lidmaatschap 
• Het contributiejaar van de Speel-o-theek loopt van 1 april tot en met 31 maart. 

• In geval van tussentijdse aanmelding wordt de contributie naar rato berekend. 

• De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij inschrijving dient de contributie voor de 

eerste abonnementsperiode contant te worden voldaan. De contributie wordt daarna per 

contributiejaar via een machtiging geind. 

• Na afloop van de eerste abonnementsperiode wordt het abonnement omgezet in een abonnement 

voor onbepaalde tijd (tenzij het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand is 

opgezegd), waarna het op elk moment kan worden beeindigd, met inachtneming van een 

opzegtermijn van 1 maand. 

• Het lid ontvangt restitutie van het abonnementsgeld vanaf het moment waarop de opzegging ingaat 

(per volledige kalendermaand). De restitutie wordt via een bankoverschrijving terugbetaald. 

• Indien de contributie niet tijdig is voldaan kan het recht om artikelen te lenen worden geschorst. 

Schorsing is ook mogelijk in geval van andere openstaande bedragen aan de Speel-o-theek. 

• Inschrijving vindt plaats onder opgave van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-

mailadres. Een geldig legitimatiebewijs dient hierbij te worden getoond. Tevens dient bij 

inschrijving een machtiging ten behoeve van het innen van de contributie te worden ingevuld. 

• Wijzigingen in voornoemde gegevens dienen zo snel mogelijk aan de Speel-o-theek te worden 

doorgegeven. 

• Na inschrijving wordt een lidmaatschapspas verstrekt waarmee artikelen geleend kunnen worden. 

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient deze te worden ingeleverd. 

• Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

• Opzeggingen dienen schriftelijk, via e-mail of persoonlijk tijdens de openingstijden van de Speel-o-

theek te worden doorgegeven.  
 

Het lenen van speelgoed 
• Per lidmaatschap kunnen de volgende artikelen worden geleend: 1 stuks speelgoed / speurtocht + 1 

puzzel. Bij een speurtocht kunnen tevens de daarin genoemde attributen worden geleend. Bij het 

speelgoed of de speurtocht kunnen door leden nog twee extra stuks speelgoed worden geleend, 

mits het een reële combinatie betreft (combinatie-uitleen). 

• Het groot-abonnement geeft recht op het lenen van 5 stuks speelgoed. 

• Leden kunnen tevens lenen: een verjaardagsdoos met 5 stuks speelgoed, de verjaardagsstoel en de 

ooievaar. 

• Niet-leden kunnen lenen: een speurtocht met de daarin genoemde attributen en/of het 

logeerkoffertje. Een geldig legitimatiebewijs dient hierbij te worden getoond. 

• De uitleentermijn is maximaal drie weken. Geleende artikelen dienen uiterlijk op de inleverdatum 

weer schoon, compleet en onbeschadigd teruggebracht te worden. Artikelen die gewassen dienen te 

worden, reinigt de Speel-o-theek zelf. 

• Voor het te laat inleveren van geleende artikelen wordt een boete in rekening gebracht. 

• Leden zijn verantwoordelijk voor de geleende artikelen. 

• Indien een geleend artikel na controle thuis beschadigd of incompleet blijkt, dient dit binnen twee 

dagen te worden gemeld om een boete te vermijden. Melding kan via 
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schade.sotdedobbelsteen@gmail.com onder vermelding van lidnummer, nummer speelgoed, de 

schade en/of vermiste onderdelen. 

• Indien speelgoed werkt op batterijen dient lid hiervoor zelf te zorgen. Op het speelgoed staat 

vermeld welke batterijen nodig zijn. Knoopcelbatterijen worden door de Speel-o-theek bijgeleverd. 

• De geleende artikelen worden geteld en gecontroleerd na inname. Bij geconstateerde schade of 

verlies wordt contact opgenomen met lid. Een schadeformulier dient te worden ingevuld en 

ondertekend en tevens dient een initiële boete te worden betaald. De schadecommissie stelt 

daarna de hoogte van de definitieve boete vast. Wordt een vermist onderdeel binnen drie weken 

alsnog teruggebracht, dan vervalt de boete. 

• Het is mogelijk artikelen te reserveren. 

• Verlenging van de uitleen is één keer mogelijk, mits het betreffende artikel niet is gereserveerd 

door een ander lid. Verlengen kan aan de balie van de Speel-o-theek of middels telefonisch contact 

tijdens de openingstijden. 

• De uit te lenen artikelen zijn genummerd. Kosten voor reserveren, te laat terugbengen en verlengen 

gelden per genummerd artikel. 
 

Slotbepalingen 
• De Speel-o-theek legt persoonsgegevens vast ten behoeve van haar ledenadministratie alsmede de 

communicatie met haar leden over activiteiten, diensten en informatie van de Speel-o-theek. De 

persoonsgegevens zullen niet ter beschikking van derden worden gesteld. 

• De hoogte van de contributie en de overige vergoedingen kunnen jaarlijks door de Speel-o-theek 

worden gewijzigd. 

• De Speel-o-theek kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel 

veroorzaakt door van de Speel-o-theek geleende artikelen. 

• In gevallen waarin deze uitleenvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Speel-o-

theek. 

• Door inschrijving verklaart het lid zich akkoord met deze uitleenvoorwaarden. 

• Leden en gebruikers van de Speel-o-theek worden geacht op de hoogte te zijn van de 

uitleenvoorwaarden. 

• Met deze versie vervallen alle voorgaande versies van de uitleenvoorwaarden. Daaraan kunnen geen 

rechten meer worden ontleend. 
 

Adres: 
Speel-o-theek 'De Dobbelsteen' 

Kulturhus 

Nieuwe Weg 5/04 

7261 NL  Ruurlo 

Openingstijden: 
dinsdagavond  18.30-20.00 uur 

donderdagmiddag 15.30-16.30 uur 

vrijdagmorgen  08.30-10.00 uur 

 

Telefoon tijdens openingsuren: 
06-23094822 

E-mail en website: 
info@sotdedobbelsteen.nl / ww.sotdedobbelsteen.nl 

Tijdens de schoolvakanties is de Speel-o-

theek gesloten. 

 


