Spelotheek De Speelplaneet

Huishoudelijk Reglement spelotheek De Speelplaneet
zoals vastgesteld in de OCMW-raad van 20 juni 2006, zoals gewijzigd bij
raadsbesluit van 20 november 2007, 19 april 2011 en
16 oktober 2012
Art.1 Openingsuren
A. De uitleendienst
Spelotheek De Speelplaneet stelt elke eerste woensdag en elke derde vrijdag van de maand van 15.00 u tot
18.00 u zijn deuren open.
B. Opvoedingsondersteuning
Voor kleine opvoedingsvragen kunt u er elke woensdag van 13.30u tot 15.00u en elke vrijdag van 10.00u tot
12.00u terecht
De coördinator biedt u een luisterend oor en zoekt samen met u naar een passende oplossing. Wenst u de
coördinator te spreken, dan kunt u steeds een afspraak maken op 058/42 22 91 of langskomen in de
spelotheek.
Art.2 Lidmaatschap
§ 1 Om materiaal te ontlenen moet u lid zijn van de spelotheek en jaarlijks uw bijdrage voor lidmaatschap
betalen. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen lid worden van de spelotheek. Elk kind dat zich wil
inschrijven, dient steeds vergezeld te worden van een volwassen begeleider die zijn identiteitskaart
meebrengt.
Bij inschrijving als lid van de spelotheek wordt er een lidkaart aangemaakt. De lidkaart is strikt persoonlijk.
Bij verlies van de kaart rekenen we € 1,00 aan voor het aanmaken van een nieuwe lidkaart.
§ 2 Het lidmaatschap bedraagt € 3,00 voor gezinnen uit De Panne met één kind en € 5,00 voor gezinnen
met meerdere kinderen. Scholen en verenigingen uit De Panne en Adinkerke genieten van een gratis
lidmaatschap. Zij ontvangen bij inschrijving een gratis lidmaatschapskaart .
Scholen en verenigingen uit andere gemeenten betalen €10,00 lidgeld.
Gezinnen van andere gemeenten betalen € 5,00 lidgeld voor een gezin met één kind en € 8,00 lidgeld voor
gezinnen met meerdere kinderen.
.
Art.3 Speelgoed ontlenen
§1 De ontleentermijn
Per kind kunt u 3 stukken speelgoed ontlenen. Verenigingen kunnen maximaal 8 stukken speelgoed
ontlenen.
De ontleentermijn bedraagt 4 weken. Dit wil zeggen dat de ontleentermijn steeds loopt van de datum van
ontlening tot het volgende openingsmoment vallend op dezelfde dag ( eerste woensdag van de maand of
derde vrijdag van de maand). De data van de openingsmomenten zijn steeds beschikbaar in de spelotheek
of te raadplegen via de website van De Panne.
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§2 Verlengen van de uitleentermijn
Indien men het speelgoed langer wil houden kan men de ontleentermijn 1 maal gratis verlengen met
nogmaals vier weken op voorwaarde dat het speelgoed niet gereserveerd werd. Na deze periode dient men
0,50 cent per stuk speelgoed per openingsmoment te betalen indien men nog langer wil verlengen.
Verlenging aanvragen dient te gebeuren binnen de week na het overschrijden van de termijn. Verlengen
kan enkel op uitdrukkelijk verzoek.
§3 Te laat terugbrengen
Per stuk speelgoed dat u te laat terugbrengt betaalt u een boete van € 0,50 per openingsmoment dat u te
laat bent.
Het termijn vanaf wanneer de boete wordt berekend gaat in exact 1 week na het verstrijken van het
ontleentermijn. Brengt u het speelgoed tijdens deze week binnen of contacteert u de coördinator om
verlenging aan te vragen, wordt u geen boete aangerekend. Indien u het speelgoed niet terugbrengt binnen
deze termijn dan zullen wij u schriftelijk contacteren met vermelding van de boete. De kosten voor het
verzenden van de brieven zijn eveneens voor uw rekening. Indien u geen gevolg geeft aan deze oproepen,
worden bestaande wettelijke middelen aangewend om het materiaal terug te vorderen. De kosten van deze
procedures zullen ook volledig ten laste van de nalatige ontlener vallen.
§4 Verlies, beschadiging, diefstal
De spelotheek is niet verantwoordelijk voor schade, verlies en diefstal.
Het speelgoed moet netjes en volledig teruggebracht worden. Het lid is verantwoordelijk voor het op zijn
naam geleende speelgoed.
Voor het binnenbrengen van het speelgoed dient het lid het speelgoed na te kijken zodat eventuele
beschadiging of tekorten onmiddellijk aan de spelotheek medewerker kunnen gemeld worden. Ook in de
spelotheek zelf zal alle speelgoed nog eens nageteld en nagekeken worden door de vrijwilligers.
Het speelgoed mag niet aan derden worden ontleend en bij verlies of beschadiging moet het lid de kosten
vergoeden die door de medewerker van de spelotheek worden berekend. Voor een kleine beschadiging
zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een blokje, dobbelsteen, … zal een boete van € 0,50 aangerekend
worden. Bij verlies of onherstelbare schade wordt de waarde van het speelgoed aangerekend, rekening
houdend met de ouderdom of de staat van het speelgoed. Het bedrag staat steeds vermeld op de
speelgoedfiche of op de speeldoos. Het materiaal blijft eigendom van de spelotheek, ook al heeft het lid de
schadevergoeding betaald.
Ontleende audiovisuele materialen mogen niet in het openbaar gebruikt of gekopieerd worden. De
spelotheek is niet verantwoordelijk voor eventuele misbruiken.
§5 Reserveren van speelgoed
U kunt speelgoed op aanvraag reserveren. De reservering is volledig gratis, tenzij u zich niet houdt aan de
afspraak. Indien u het gereserveerde speelgoed niet komt afhalen, dienen wij u een boete aan te rekenen
van € 0,50 per stuk speelgoed. Dit om te voorkomen dat er speelgoed aan de kant wordt gehouden en dat
andere leden er geen gebruik kunnen van maken.
§6 Netheid en orde
We ontlenen ons speelgoed graag op een nette manier en daarom wordt alle teruggebrachte materiaal op
regelmatige basis nagekeken en ontsmet.
Daarom vragen wij u het ontleende speelgoed terug te bezorgen in de staat waarin u het gekregen hebt, dit
om hygiënische redenen en vooral ten voordele van de gezondheid van onze kinderen.
Art 4 akkoord
Door zich als lid in te schrijven verklaart het lid en / of diens wettelijke vertegenwoordiger zich akkoord met
dit reglement, waarvan hem een exemplaar wordt gegeven bij de inschrijving. In alle gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, beslissen de verantwoordelijken van de spelotheek.
Wie dit reglement niet respecteert kan de toegang tot de spelotheek en lidmaatschap ontnomen worden.
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