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UITLEENREGLEMENT	  VAN	  DE	  VERENIGING	  SPEELOTHEEK	  VELP	  	  
	  

Lidmaatschap	  
1.	   Er	  zijn	  twee	  soortenlidmaatschap:	  

	   a.	   Persoonlijk	  lidmaatschap	  
	   b.	   Bedrijfslidmaatschap	  

2.	   Een	  bedrijfslidmaatschap	  is	  alleen	  beschikbaar	  voor	  Bedrijven,	  Verenigingen	  of	  
Stichtingen	  welke	  zijn	  geregistreerd	  bij	  de	  Kamer	  van	  Koophandel.	  

3.	   Een	  lid	  dient	  zich	  bij	  inschrijving	  te	  identificeren	  met	  een	  rechtsgeldig	  identiteitsbewijs	  
aangevuld	  met	  een	  recent	  uittreksel	  van	  de	  KvK	  voor	  een	  bedrijfslidmaatschap.	  

4.	   Contributie	  voor	  lidmaatschap	  is	  vastgesteld	  op	  	  
€	  5,00	  	  voor	  persoonlijk	  lidmaatschap	  per	  kalenderjaar	  ongeacht	  de	  ingangsdatum	  van	  het	  
lidmaatschap	  	  

5.	   Het	  lidmaatschap	  wordt	  automatisch	  verlengd	  met	  1	  kalenderjaar	  tenzij	  er	  voor	  1	  
december	  van	  elk	  jaar	  een	  schriftelijke	  of	  via	  e-‐mail	  opzegging	  is	  ontvangen.	  

Abonnement	  
1.	   Abonnementen	  zijn	  altijd	  geldig	  voor	  1	  kalenderjaar	  ongeacht	  het	  moment	  van	  ingaan.	  
2.	   Er	  zijn	  4	  verschillende	  abonnementen	  

a.	  1-‐abonnement,	  hiermee	  mag	  er	  één	  stuk	  speelgoed	  worden	  geleend	  per	  keer.	  	  
b.	  2-‐abonnement,	  hiermee	  mogen	  maximaal	  twee	  stuks	  speelgoed	  per	  keer	  worden	  
geleend	  	  
c.	  3-‐abonnement,	  hiermee	  mogen	  maximaal	  drie	  stuks	  speelgoed	  per	  keer	  geleend	  
worden.	  	  
d.	  Bedrijfsabonnement,	  hiermee	  mogen	  maximaal	  vijf	  stuks	  speelgoed	  per	  keer	  worden	  
geleend.	  

3.	   Een	  persoonlijk	  lidmaatschap	  kan	  1	  abonnement	  tegelijkertijd	  actief	  hebben.	  
4.	   Een	  bedrijfslidmaatschap	  kan	  tegelijkertijd	  meerdere	  abonnementen	  afnemen.	  

Strippenkaart	  
1.	   Een	  lid	  kan	  een	  strippenkaart	  kopen	  van	  3	  strips.	  	  
2.	   Voor	  iedere	  strip	  kan	  er	  1	  stuk	  speelgoed	  worden	  uitgeleend	  met	  een	  maximum	  van	  drie	  

stuks	  per	  keer	  
3.	   Een	  strippenkaart	  is	  1	  jaar	  geldig	  na	  afgifte	  datum	  

Kosten	  
1.	   Een	  1-‐abonnement	  kost	  €	  15,00	  per	  kalenderjaar	  
2.	   Een	  2-‐abonnement	  kost	  €	  17,50	  	  per	  kalenderjaar	  
3.	   Een	  3	  abonnement	  kost	  €	  20,00	  	  per	  kalenderjaar	  
4.	   Een	  bedrijfsabonnement	  kost	  €	  70,00	  	  per	  kalenderjaar	  
4.	   Een	  strippenkaart	  kost	  €	  10,00	  
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Uitlenen	  
1.	   Alleen	  leden	  kunnen	  speelgoed	  lenen.	  
2.	   Een	  lid	  dient	  een	  geldige	  abonnementskaart	  of	  strippenkaart	  fysiek	  te	  kunnen	  

overhandigen	  om	  speelgoed	  te	  kunnen	  lenen.	  
3.	   Er	  kan	  geen	  speelgoed	  worden	  geleend	  als:	  

a.	  Er	  nog	  speelgoed	  thuis	  is.	  
b.	  Er	  nog	  openstaande	  boetes	  zijn	  
c.	  Het	  lidmaatschap	  nog	  niet	  is	  betaald	  
d.	  Het	  abonnementsgeld	  nog	  niet	  is	  betaald	  

Uitleentermijn	  
1.	   De	  uitleenperiode	  van	  speelgoed	  is	  twee	  weken.	  	  
2.	   Uitleenperiodes	  kunnen	  eenmalig	  met	  twee	  weken	  verlengd	  worden,	  vermits	  het	  

betreffende	  speelgoed	  niet	  gereserveerd	  is.	   	  

Leengeld	  
1.	   Voor	  het	  meeste	  speelgoed	  wordt	  geen	  leengeld	  gevraagd.	  	  
2.	   Dat	  geldt	  niet	  voor	  duur	  en/of	  elektronisch	  speelgoed.	  	  
3.	   Als	  er	  leengeld	  betaald	  moet	  worden,	  is	  dat	  duidelijk	  aangegeven	  op	  het	  speelgoed.	  	  
4.	   Speelgoed	  met	  leengeld	  mag	  niet	  geleend	  worden	  door	  strippenkaarthouders	  

Reserveren	  
1.	   Leden	  kunnen	  via	  de	  website	  speelgoed	  reserveren	  
2.	   Reservering	  kost	  €	  0,50	  administratiekosten	  en	  worden	  separaat	  in	  rekening	  gebracht.	  
3.	   Deze	  kosten	  dienen	  voor	  uitleen	  van	  het	  gereserveerde	  speelgoed	  contant	  te	  worden	  

voldaan.	  
4.	   Zodra	  het	  speelgoed	  beschikbaar	  is,	  wordt	  een	  e-‐mail	  bericht	  verstuurde	  aan	  de	  

aanvrager.	  	  
5.	   Het	  gereserveerde	  speelgoed	  moet	  binnen	  de	  vastgestelde	  periode	  in	  de	  berichtgeving	  

worden	  opgehaald,	  anders	  vervalt	  de	  reservering.	  	  
6.	   De	  administratiekosten	  dienen	  ten	  alle	  tijden	  betaald	  te	  worden,	  ook	  als	  het	  

gereserveerde	  speelgoed	  niet	  (tijdig)	  opgehaald	  wordt.	  

Speelgoed	  meenemen	  
1.	   Wanneer	  speelgoed	  wordt	  geleend,	  dient	  het	  lid	  zelf	  te	  controleren	  of	  het	  compleet	  en	  in	  

tact	  is.	  	  
2.	   Hiervoor	  is	  een	  speciaal	  daarvoor	  bestemde	  'teltafel'	  beschikbaar.	  	  
3.	   Indien	  het	  speelgoed	  niet	  compleet	  of	  	  kapot	  is,	  dient	  dit	  direct	  gemeld	  te	  worden.	  
4.	   Het	  speelgoed	  wordt	  dan	  uitgeleend	  met	  	  een	  bewijs	  waarop	  dit	  vermeld	  wordt.	  	  
5.	   Zonder	  dit	  bewijs	  is	  een	  lid	  aansprakelijk	  voor	  het	  compleet	  en	  in	  tact	  inleveren	  van	  het	  

geleende	  speelgoed.	  
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Speelgoed	  terug	  brengen	  
1.	   Teruggebracht	  speelgoed	  wordt	  gecontroleerd	  en	  geteld	  door	  een	  medewerk(st)er	  van	  de	  

speelotheek.	  	  
2.	   Wanneer	  het	  speelgoed	  te	  laat,	  incompleet,	  (deels)	  kapot	  of	  vuil	  is,	  krijgt	  het	  lid	  een	  boete	  	  

Boetes	  
1.	   Te	  laat	  inleveren	  

Als	  speelgoed	  te	  laat	  wordt	  ingeleverd,	  wordt	  per	  stuk	  speelgoed	  per	  uitleentermijn	  een	  
boete	  in	  rekening	  gebracht	  van	  €	  1,00	  

2.	   Vermisten	  onderdelen	  
a.	  Wanneer	  het	  ingeleverde	  speelgoed	  niet	  compleet	  is	  betaald	  het	  lid	  per	  zoekgeraakt	  
onderdeel	  €	  1,00	  statiegeld.	  	  
b.	  Wanneer	  binnen	  2	  weken	  het	  zoekgeraakte	  onderdeel	  alsnog	  wordt	  teruggebracht,	  
krijgt	  het	  lid	  het	  statiegeld	  terug.	  	  
c.	  De	  werkelijke	  kosten	  voor	  het	  niet	  teruggebrachte	  onderdeel	  /	  speelgoed	  worden	  door	  
de	  speelgoedcommissie	  bekeken	  en	  tegen	  werkelijke	  kosten	  doorbelast	  aan	  het	  lid.	  

3.	   Kapot	  speelgoed	  
a.	  Wanneer	  het	  speelgoed	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  kapot	  is,	  wordt	  een	  voorlopige	  boete	  van	  
€	  1,00	  opgelegd	  per	  kapot	  onderdeel.	  	  
b.	  De	  werkelijke	  kosten	  voor	  de	  schade	  worden	  door	  de	  speelgoedcommissie	  bekeken	  en	  
tegen	  werkelijke	  kosten	  doorbelast	  aan	  het	  lid.	  

4.	   Vuil	  speelgoed	  
a.	  Wanneer	  het	  ingeleverde	  speelgoed	  vuil	  is,	  wordt	  allereerst	  gevraagd	  om	  het	  
speelgoed	  alsnog	  schoon	  te	  maken.	  	  
b.	  Wanneer	  van	  die	  mogelijkheid	  geen	  gebruik	  wordt	  gemaakt,	  wordt	  een	  boete	  van	  €	  
1,00	  opgelegd	  per	  speelgoed.	  

	  


