Spelregels Speel-o-theek leuk leren 010
Rijnhaven bij De Katrol (Brede Hilledijk 86)
Eén Speel-o-theekpas per gezin.
Zonder vertoon van de pas worden er geen spellen aan u uitgeleend.
Voor een Speel-o-theekpas kunt u zich inschrijven bij de Speel-o-theek.
U neemt mee een id-kaart (hiervan maken wij een kopie) en u betaalt
eenmalig € 5,- borg. Per maand betaalt u € 1,- lidmaatschap. Doordat wij
gesloten zijn in de schoolvakanties betaalt u 10 maanden per jaar. De
totale kosten per jaar bedragen € 10,- per jaar, exclusief borg.
Uw lidmaatschap betaalt u contant bij de Speel-o-theek waar u zich
ingeschreven heeft. U kunt bij de Speel-o-theek niet met pin betalen.
U kunt met uw pas bij alle Speel-o-theeklocaties spellen lenen.
Het is de bedoeling dat u de spellen terugbrengt bij de Speel-o-theek waar u de materialen
geleend heeft.
De openingstijden van de locaties verschillen zie www.leukleren010.nl voor meer informatie.
U herkent de locaties aan de codes:
- Speel-o-theek bij De Katrol (Afrikaanderwijk)
code 00 bijv. M00100
- Speel-o-theek DOCK 1 HvdW Clemensstraat (Oud-Charlois)
code 01 bijv. T010019
- Speel-o-theek DOCK 2 HvdW ’t Middelpunt (Slinge)
code 02 bijv. S020119
Bij de grote Speel-o-theek bij De Katrol kunt u met uw pas één spel en één boekje per kind
lenen. Bijvoorbeeld één gezin met vier kinderen kunnen lenen: vier spellen en vier
leesboekjes. Alleen bij de locatie Rijnhaven worden boeken uitgeleend.
Alle materialen mogen maximaal twee weken worden geleend.
Alle materialen worden eerst ingeleverd voordat ze weer worden uitgeleend. Leen de
materialen dan ook niet uit aan anderen.
Leent u spellen of boeken uit aan anderen, dan bent u verantwoordelijk voor het materiaal en
betaalt u ook de boete mocht het spel te laat, incompleet of beschadigd worden
teruggebracht.
Als er spellen niet worden ingeleverd wordt er geen nieuw materiaal aan u uitgeleend.
Bent u te laat met inleveren dan kan er een boete van € 0,50 in rekening worden gebracht.
Wij zijn erg zuinig op onze spullen. Wij gaan ervan uit dat jullie dat ook zijn.
Neem een spelletje altijd compleet mee. Haal geen delen uit de doos. Iemand anders kan dan
een incompleet spel meenemen.
Bij beëindiging van het lidmaatschap levert u ook de speelotheekpas in.
Als er materiaal niet ingeleverd wordt dan kunt u geen aanspraak maken op de borg.
Vraag altijd de medewerker van de Speel-o-theek om u te helpen en spel uit te zoeken en
deze uit de kast te halen.
Op de site www.leukleren010.nl kunt u kijken welke materialen wij in huis hebben. Er kunnen
geen materialen van tevoren worden gereserveerd.
Openingstijden;
woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
vrijdagmiddag van 15:30 uur tot 17:00 uur.
In de schoolvakanties zijn wij gesloten.
Wij werken met vrijwilligers in Team Leuk Leren 010, het is aan de Speel-o-theek
voorbehouden om een dag niet te openen. Bijvoorbeeld bij ziekte of quarantaine van
vrijwilligers. Onze leden krijgen hiervan een bericht van de locatie waar u zich ingeschreven
heeft.
Met behulp van vrijwilligers zullen wij de openingstijden verruimen en mogelijk ook op andere
dagen openen. Ter versterking van ons team zijn wij altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
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