UITLEENREGLEMENT SPEEL-O-THEEK SPEELBOEL
De spelmaterialen uit de speel-o-theek zijn een onderdeel van de collectie van de gemeentelijke
Openbare Bibliotheek. Daarom worden artikels 1, 2, 3, 9, 10, 11, 18, 19, 20 & 21 uit het
dienstreglement van de bibliotheek integraal overgenomen.
In dit reglement worden extra bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op de werking van
speel-o-theek Speelboel.
Speel-o-theek Speelboel is een initiatief van het Gemeentebestuur Temse met steun van het
Impulsfonds voor Migrantenbeleid.
__________________________________________________________________________________
1. Openingsuren
De speel-o-theek is open:
 woensdag: 13 tot 16 u.
 zaterdag: 10 tot 12 u.
2. Leden, spelmaterialen per uitleenbeurt, uitleentermijn en verlenging
Lidmaatschap is gratis.
Lidmaatschap

Spelmaterialen per
uitleenbeurt

Uitleentermijn

Verlenging

Individueel lid

Max. 5 stuks waarvan de
eerste 2 gratis. Vanaf het
3de stuk wordt € 0,50 per
stuk aangerekend

Max. 3 weken

1 x uitgezonderd
gereserveerde
stukken

Groepskaart/klaskaart

Max. 10 stuks

Max. 6 weken

Niet verlengbaar

a. Groepskaart/klaskaart = uitsluitend voor onthaalouders, scholen, instellingen of organisaties
uit Temse waarvan de werking zich richt tot kinderen van 0 tot 12 jaar!
b. Verlengen kan telefonisch tijdens de openingsuren of via de website/mail ten laatste om
22.30 u. op de dag van de uiterste uitleendatum!
c. Een verlenging van de uitleentermijn is niet meer mogelijk van zodra het geleende door een
andere lid is gereserveerd!

3. Categorieën speelgoed
De spelmaterialen in de speel-o-theek zijn onderverdeeld in 9 categorieën en 4 leeftijdsgroepen.

 9 spelcategorieën: bewegingsspelen, constructiespelen, expressiespelen, fantasiespelen,
gezelschapsspelen, ontwikkelingsspelen, puzzels , strategische spelen en zintuiglijke spelen.
 4 leeftijdscategorieën





0 tot 3 jaar (lichtblauwe sticker)
+ 3 jaar (oranje sticker)
+ 6 jaar (rode sticker)
+ 10 jaar (donkerblauwe sticker)

4. Reserveren
Spelmaterialen die uitgeleend zijn, kunnen tegen betaling (€ 1 per stuk) gereserveerd worden in
de speel-o-theek en via de website. De som wordt betaald bij het reserveren van het materiaal.
Bij het reserveren via internet wordt het bedrag betaald bij afhaling. De reservatie vervalt indien
het speelgoed niet binnen 7 dagen is afgehaald, het reservatiebedrag blijft verschuldigd.
Interbibliothecair leenverkeer voor spelmaterialen wordt niet toegestaan!

5. Boeteregeling
Wie het uitgeleende spelmateriaal te laat terugbrengt, betaald € 1 boete per stuk speelgoed per
week en dit vanaf de eerste dag!
Voor de bepalingen over aanmaningen en daaraan verbonden kosten verwijzen wij naar artikel 9
van het dienstreglement van de openbare bibliotheek.

6. Staat van het speelgoed
a. Alle spelmaterialen worden uitgeleend ZONDER batterijen!
b. Het uitgeleende speelgoed wordt netjes en volledig teruggebracht. Puzzels worden in de mate
van het mogelijke ‘samengesteld’ teruggebracht.
c. De speel-o-theekverantwoordelijken controleren en ontsmetten het speelgoed na elke
uitleenbeurt. Bij beschadiging of het ontbreken van onderdelen wordt de lener verwittigd!

7. Schadevergoeding

a. Bij het ontvangen van beschadigd/onvolledig spelmateriaal dient de lener het personeel
hiervan te verwittigen, zoniet kan men voor deze schade aansprakelijk gesteld worden.
b. Indien speelgoed (of onderdelen) verloren of beschadigd is, moet dit door de lener worden
gemeld. In dat geval zal een schadevergoeding worden aangerekend.
Als het spelmateriaal volledig kapot of verloren is en bijgevolg niet meer uitleenbaar:
 Als de aankoopwaarde van het materiaal minder dan € 150 bedraagt dan wordt deze
kostprijs aan de ontlener aangerekend met vermindering van een jaarlijkse
afschrijfwaarde van 10%, dit tot een maximum van 50%
 Als de aankoopwaarde van het materiaal meer dan € 150 bedraagt wordt het te betalen
bedrag van de schade ter bespreking voorgelegd.

Als het spelmateriaal verloren en/of beschadigd is maar nog uitleenbaar




Verlies en/of beschadiging van onderdelen: € 2,50 per onderdeel
Verlies en/of beschadiging van de speldoos/opbergbox: € 5
Verlies van spelregels: € 1

Indien verloren materialen binnen een termijn van 6 weken worden teruggebracht, kan de
schadevergoeding terugbetaald worden!

8. Aansprakelijkheid
De gemeente Temse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of eventuele andere
schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende spelmateriaal.

9. Bibliotheekportaal
Via het bibliotheekportaal kan de lener zelf zijn uitleenregistratie opvolgen door zich te
registreren via http://temse.bibliotheek.be.

10. Overzicht tarieven
Lidgeld

Gratis

Ontleningen per individueel lid

Eerste 2 stuks gratis, vanaf het 3de stuk € 0,50
per stuk

Ontleningen groepskaart/klaskaart

Gratis

Reservatie

€ 1 per stuk

Spelmaterialen te laat

€ 1/stuk/week

Schadevergoeding
- niet meer uitleenbaar

Wordt berekend

- nog uitleenbaar

- € 2,50 per onderdeel
- € 5 per speldoos/opbergbox
- € 1 spelregels

Speel-o-theek Speelboel
JOC De Nartist – Clemens De Landtsheerlaan 26a
9140 Temse
03 291 50 21 – speelboel@temse.be

