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Speel-o-theek pas nummer 
 

 
 

Naam ouder /verzorger Heer/ mevrouw;  

Aantal kinderen  
 
 
 
 
 

Geboortedatum  
- eerste kind;  
- tweede kind;  
- derde kind;  
- vierde kind;  

Basisschool van de kinderen  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Mobiel nummer  

Vast nummer  

Email adres   
 

Inschrijving 
 

• Inschrijving heeft plaats gevonden indien door ons het inschrijfformulier volledig ingevuld en 
ondertekend is ontvangen.  

• Er zal een poststuk moeten worden aangeleverd, zodat kenbaar gemaakt kan worden waar het gezin 
woonachtig is. Ook dient het gezin een rekeningnummer te overleggen, bijvoorbeeld door het tonen 
van een pinpas. 

• Als gezin word er ingeschreven en het gezin zal dan ook een gezinspas ontvangen om zo materialen te 
kunnen lenen voor het gehele gezin.  

 
  

Betaling 

• Tijdens de inschrijving word er een eenmalige borg van 5,- euro betaald.  

• De betalingen voor de contributie bedragen € 1,- per maand per pas.  

• Betalingen worden contant gedaan. 
 

Spelregels 

• Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de spelregels die gesteld zijn aan het lid-
maatschap van de Speelotheek en bent u op de hoogte van gemaakte afspraken. 
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Spelregels 

 Eén Speel-o-theekpas per gezin. 
 Zonder vertoon van de pas worden er geen spellen uitgeleend. 
 Elk gezin kan twee spellen lenen en een boekje per kind in het gezin. Dus bijvoorbeeld één gezin met 

vier kinderen kunnen lenen: twee spellen en vier leesboekjes. 
 Als er spellen niet worden ingeleverd wordt er geen nieuw materiaal aan u uitgeleend. 
 Alle materialen mogen maximaal twee weken worden geleend. Binnen deze twee weken worden de 

materialen terug gebracht. Eventueel kan er telefonisch één week verlenging aangevraagd worden. 
 Wordt het materiaal te laat ingeleverd dan wordt er per week een boete van € 0,50 euro in rekening 

gebracht.  
 Als alle materialen op tijd, compleet en onbeschadigd worden terug gebracht krijgt u een stempel op 

uw kaart. 
 Bij een volle stempelkaart, dan mogen uw kinderen grabbelen in de grabbel ton. En gaan ze met een 

leuk presentje naar huis.  
 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 terug gebracht.   
 Als materialen niet compleet , kapot, te laat ingeleverd wordt dan brengen wij de kosten voor 

reparatie of aanschaf bij u in rekening.  
 Als er materiaal niet ingeleverd wordt dan kunt u geen aanspraak maken op de borg. 
 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. 
 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 al kijken welke materialen u leuk zou vinden om te lenen. Er 

kunnen geen materialen van te voren worden gereserveerd.  
 Openingstijden;  woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

   vrijdagmiddag van 15:30 tot 17:00 uur. 
   In de schoolvakanties zijn wij gesloten. 

 Met behulp van vrijwilligers zullen wij de openingstijden verruimen en dus ook op andere dagen 
openen. 

 

 

 

Naam ouder/verzorger   Handtekening    Datum 

 

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

Bijvoegen bij inschrijving: 

 - € 5,- borg en € 1,- lidmaatschap eerste maand. 

  - kopietje ID 

 

http://www.leukleren010.nl/

