STICHTING SPEELOTHEKEN DEN HELDER

UITLEENREGLEMENT

Augustus 2013/ 2018

Adresgegevens en inlichtingen:
Speelotheek ’t Stokpaardje
Gevestigd in: Basisschool de Verrekijker
Vogelzand 4104
1788 MJ Julianadorp
Telefoon: 06-577 494 69 (alleen tijdens de uitleenuren)
Postadres Speelotheek:
Malzwin 1417,
1788 XB Julianadorp
Inlichtingen: Secretariaat Stokpaardje
Mevr. Nicolet Deckers
Telefoon: 06-2476 1324
E-mail: info@speelotheekstokpaardje.nl
Website: www.speelotheekstokpaardje.nl
Facebook.com/tstokpaardje.speelotheek
Openingstijden:
Dinsdag van 13.30 – 16.30 u.
Dinsdag van 19.00 tot 20.30 zomertijd1x per 14 dagen, wintertijd 1x per 4 weken (zie voor
de juiste weken de agenda op onze website www.speelotheekstokpaardje.nl)
Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, tevens inloop met koffie
Alle schoolvakanties gesloten

Algemeen:
Welkom als lid van speelotheek ’t Stokpaardje. Deze speelotheek is een speelotheek van de
Stichting Speelotheken Den Helder.
Speelotheek ’t Stokpaardje bestaat sinds 1981.
De doelgroep voor het uitlenen van speelgoed, puzzels en gezelschapsspellen is iedereen
van 0 – 99 jaar met de nadruk op 0 tot 12-jarigen. Tevens werken wij voor peuterscholen,
basisscholen, buitenschoolse opvang en anderen.
Het is niet altijd makkelijk om goed speelgoed te vinden. Bovendien is het vaak erg duur in
aanschaf. Daarom stelt de speelotheek kinderen en volwassenen in de gelegenheid
speelgoed te lenen. Zo kunt u altijd op een voordelige manier kijken of het speelgoed uw
kind aanspreekt en kunt u speelgoed en spellen uitproberen.
Ook voor meerkunners kunt u bij ons terecht. Het speelgoed met de zwarte stip erop is voor
hen geschikt.
Lidmaatschap:
Als u de eerste keer bij ons komt, schrijven wij u in als lid. U kunt kiezen uit een individueel
abonnement, een gezins-/voordeelabonnement of een strippenkaart. Onze medewerkers
leggen u graag het verschil uit. Wij berekenen voor alle abonnementen eenmalig € 2,50
(Strippenkaart € 1,50) inschrijfgeld.
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U vult een formulier in met de gegevens van uw kind of - bij een strippenkaart - die van uzelf.
Het lidmaatschap gaat in op de datum van aanmelding voor de duur van 1 jaar.
U ontvangt van ons een lidmaatschapskaart en een uitleenreglement.
U dient zich te legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs.
U dient het lidmaatschap een maand voor de vervaldatum op te zeggen, anders bent u
automatisch nog een jaar lid en worden de abonnementskosten bij u in rekening gebracht.
Leden die lid worden via een van de peuter- of basisscholen betalen alleen eenmalig
inschrijfkosten. Verder gelden ook voor deze leden alle uitleenregels.
De persoonsgegevens die wij van u gebruiken staan vermeld op het inschrijfformulier. Ons
privacyreglement vindt u op onze website: www.speelotheekstokpaardje.nl.

Soorten speelgoed:
In de speelotheek zijn onze medewerkers (dit zijn allemaal vrijwilligers) aanwezig die u - als u
dat wilt - kunnen helpen bij de keuze van het speelgoed. Er zijn verschillende soorten
speelgoed aanwezig, deze zijn ingedeeld volgens de speelgoedschijf. Deze is onderverdeeld
in: lichamelijke ontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling en sociaal emotionele
ontwikkeling. Bij elke ontwikkelingsfase hoort een speelgoedcategorie.
De kasten in de speelotheek zijn onderverdeeld op deze categorie.
Het speelgoed in de kast is voorzien van de 1e letter van de categorie en een volgnummer.
Welke letter voor welke categorie staat verklaren wij hierbij in ’t kort.
Indeling van het speelgoed:
A = Algemeen. Hier staan alle stukken speelgoed die niet in een
categorie zijn onder te brengen.
B = Bewegings- en buitenspeelmateriaal. Dit is al het materiaal
waarmee een kind kan kruipen, rollen, rijden, springen etc.
Materiaal dus voor de grove motoriek. U kunt hierbij denken
aan een fiets, step, trampoline of skelter.
Door de grootte van dit materiaal vindt u het meeste grote
speelgoed niet in de kast maar staat dit in ons opberghok. In
onze fotoklapper kunt u dit speelgoed uitzoeken, wij gaan het
dan voor u halen.
C = Bouw- en Constructiemateriaal. Dit is al het materiaal
waarmee een kind kan bouwen en construeren. Onder meer
K’nex, Meccano en Duplo.
D = Taal- en denkspellen. In deze categorie vinden we o.a. de spelletjes die solitair gespeeld
kunnen worden. Het betreft spellen die speciaal ontwikkeld zijn op ruimtelijk- en wiskundig
inzicht en taalontwikkeling.
E = Expressiemateriaal. Materiaal waarmee het kind zijn creatieve vaardigheden kan
ontwikkelen. Hierbij vindt u onder meer muziekinstrumenten.
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F = Fantasiemateriaal. Materiaal waarmee een kind kan fantaseren en ervaringen en
belevenissen tot uitdrukking kan brengen. In deze categorie vindt u veel Fisher Price
materiaal zoals Little People en Geotrax maar ook Playmobil.
G = Gezelschapsspellen. Alle spelletjes die een kind of volwassene alleen of samen met
anderen kan spelen. We hebben zowel spellen voor kinderen als voor volwassenen.
P = Puzzels. Alle soorten puzzels; van houten nopjespuzzels voor de hele kleintjes tot
gewone en meer educatieve soorten. Er is ook een assortiment puzzels voor volwassenen.
Z = Zintuiglijke ontwikkeling. Dit is materiaal waarmee het kind spelenderwijs kan leren
luisteren, kijken, sorteren, voelen, begrippen onderscheiden en/of vingervaardigheden kan
ontwikkelen. Kortom de ontwikkeling van de fijne motoriek. Hier vindt u het meeste babyen peuterspeelgoed.
Snoezelmateriaal hebben wij niet in de collectie, graag verwijzen wij u hiervoor naar het
Uitleencentrum van ’s Heerenloo (Locatie Noorderhaven).
Rode stip speelgoed. Dit speelgoed staat in een aparte kast en kan
speelgoed zijn uit alle bovenstaande categorieën. Dit speelgoed wordt
wat minder uitgeleend en mag daarom extra worden meegenomen.
K = Verkleedkleding
V = VVE speelgoed
U kunt in de kasten ook speelgoed aantreffen in de categorie K of V. Dit
is speelgoed speciaal voor de Vroeg- en Voorschoolse Educatieprojecten
van de Peuterspeelzalen en een kleine collectie verkleedkleding. Dit
speelgoed mag - als het niet voor de projecten wordt gebruikt - gewoon
geleend worden.
Speelgoedmappen:
Wilt u precies weten wat u allemaal kunt lenen of zoekt u iets speciaals? Kijk dan in onze
speelgoedmappen. Hierin staat al ons speelgoed op categorie en volgnummer. Dit is ook
makkelijk als u een stuk speelgoed wilt reserveren.
Daarnaast is er een map met speelgoed ingedeeld op leeftijd.
Wat mag u per keer lenen:
Bij een individueel abonnement:
- 1 stuk speelgoed (B,C,E,F,Z,K,V))
- 1 puzzel (P)
- 1 gezelschapsspel(G) of Taal- en denkspel (D)
- 1 rode stip speelgoed
Of:
- 3 gezelschapsspellen/3 Taal- en denkspellen
- 1 rode stip speelgoed
Bij een gezins/voordeel abonnement mag u de dubbele hoeveelheid materialen lenen.
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Voor de strippenkaart kan afgeweken worden van deze regeling, er wordt dan een aantal en
categorie met u afgesproken (maximaal 4), tevens kan de leentermijn aangepast worden
bijvoorbeeld voor een weekend.
Als uw kind nog te klein is om met spelletjes en puzzels te spelen kunt u in overleg ook een
extra stuk speelgoed meenemen. Vraagt u het even aan een van de medewerkers.
Uitleentermijn:
Al het speelgoed wordt uitgeleend voor een periode van 4 weken. Eerder terugbrengen mag
altijd. Met de schoolvakanties wordt de uitleentermijn aangepast omdat wij dan gesloten
zijn. Voor de zomervakantie mag u het speelgoed voor de hele vakantie lenen. Omdat wij
ook voor peuterscholen en basisscholen werken kan het voorkomen dan sommige stukken
speelgoed wat langer zijn uitgeleend. Dit komt omdat de scholen meestal met projecten van
6 weken werken.
Uitleentijden
Op dinsdagmiddag sluiten we onze kasten om 16.15u. We verzoeken u vriendelijk om voor
deze tijd u speelgoed te komen ruilen. Onze medewerkers willen graag om 16.30 u. de
speelotheek opgeruimd hebben en naar huis. (zij zijn dan al vanaf 13.15 u. aanwezig)
Op vrijdag is dit rond 11.55u.
Verlengen van speelgoed:
Het verlengen van speelgoed is mogelijk; echter niet meer dan 1 keer. Voor de grote
vakantie wordt er geen speelgoed verlengd. Speelgoed geleend op een strippenkaart kan
nooit worden verlengd. U kunt ook telefonisch of via de mail reserveren, zie pagina 2 voor de
nummers en adressen.
N.B. u kunt ook een berichtje sturen via WhatsApp om speelgoed te verlengen. Wilt u dit wel
doen tijdens de uitleenuren anders is de telefoon niet bemand.
Reserveren:
Al het speelgoed kan gereserveerd worden. Voor de kosten zie de bijgevoegde prijslijst.
Zodra het speelgoed weer in de speelotheek aanwezig is, wordt u gebeld zodat u het
speelgoed op kunt halen. We houden het speelgoed voor u vast tot 1 week nadat u bent
gebeld. Als u het dat niet heeft opgehaald wordt het speelgoed weer in de uitleen gedaan.
Verantwoordelijkheid:
Als u lid wordt van de speelotheek bent u automatisch verantwoordelijk voor al het
speelgoed, en het gebruik hiervan, dat u bij ons leent. Het speelgoed dient gebruikt te
worden voor het doel waarvoor het bestemd is. De speelotheek is niet verantwoordelijk
voor letsel en/of schade ontstaan door gebruik van speelgoed dat eigendom is van de
speelotheek.
Raakt u door omstandigheden speelgoed kwijt of mankeert er iets aan het speelgoed dan
dient u dat direct aan ons door te geven. In geval van diefstal van het speelgoed moet u
aangifte doen bij de politie. U wordt in alle gevallen aansprakelijk gesteld voor de dagwaarde
van het geleende speelgoed.
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Terugbrengen:
Al het geleende speelgoed dient onbeschadigd en compleet teruggebracht te worden. Is dit
niet het geval dan dient u dit direct aan ons door te geven. Voor zoekgeraakte onderdelen
vragen wij per onderdeel een boete. U ontvangt hiervoor een kwitantie. Als u het bewuste
onderdeel weer terug vindt dan levert u dit samen met de kwitantie bij ons in. U ontvangt
dan uw boete terug, minus een klein bedrag aan administratiekosten. Voor de bedragen zie
bijgevoegde prijslijst.
N.B.: Ook spelregels en/of handleidingen vallen hieronder.
Zijn er meerdere onderdelen zoek en kan er met het speelgoed niet meer gespeeld worden,
dan wordt bekeken of de dagwaarde van het geleende speelgoed moet worden betaald.
Te laat terugbrengen:
Als het speelgoed te laat wordt ingeleverd, vragen wij per week per stuk speelgoed een
boete. Zie hiervoor de prijslijst. Vakanties tellen we niet mee. U kunt ons ook bellen of via
WhatsApp een berichtje sturen als u onverhoopt het speelgoed niet kunt inleveren op de
inleverdatum; dan berekenen wij geen boete. Het telefoonnummer vindt u op pagina 2. Wel
tijdens de uitleenuren bellen of een berichtje sturen, anders kunnen wij u verlenging niet
behandelen.
De boete gaat in op de eerste dag dat u te laat bent.
Kapot speelgoed:
Is er onverhoopt toch speelgoed stuk gegaan wilt u het dan alstublieft niet zelf repareren.
Wij hebben een klusjesman die hier alle benodigde gereedschappen en materialen voor
heeft.
Speelgoed tellen:
Het speelgoed wordt door ons geteld als u het inlevert. Bij grote
drukte tellen wij het speelgoed later en wordt u gebeld als er iets
niet klopt.
Bij uitleen telt u het speelgoed zelf. Het speelgoed dat u
meeneemt wordt op uw lidmaatschapskaart geschreven en in de
computer bijgehouden. Bij inleveren wordt dit weer in de
computer verwerkt. Let u er alstublieft op dat u al het speelgoed
compleet meeneemt; als u het eenmaal thuis heeft kunt u
hierover niet meer reclameren!!
Borg:
Voor sommige stukken speelgoed vragen wij een borg. Dit is het geval als de waarde van het
speelgoed erg hoog is. Bijvoorbeeld bij de Space scooter. Bij het lenen van speelgoed met
een borg krijgt u een kwitantie mee. Als u het speelgoed in goede staat inlevert krijgt u van
ons tegen inlevering van de kwitantie het geld van de borg weer terug.
Schoonmaken speelgoed:
Wij vragen van u het speelgoed weer schoon in te leveren, dat is voor de volgende gebruiker
ook wel prettig.
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Verjaardagen:
Voor verjaardagen/kinderfeestjes is het mogelijk tegen betaling een spellenpakket mee te
nemen van 5 spellen of een combinatie van spellen en speelgoed. Zie hiervoor de
bijgevoegde prijslijst.
Schoolvakanties:
De speelotheek is tijdens alle schoolvakanties gesloten. De uitleentermijn wordt in dat geval
aangepast. In de zomervakantie kunt u het speelgoed voor de gehele vakantie lenen.
Speciaal of aangepast speelgoed:
Voor speciaal of aangepast speelgoed kunt u terecht bij het Uitleencentrum van ’s Heeren
Loo (Locatie Noorderhaven). U kunt bij ons een folder meenemen met alle informatie.
Peuterscholen en basisscholen:
Een lidmaatschap kan voor uw peuterschool of basisschool ook interessant zijn. Wij leveren
al voor enkele peuterspeelzalen en scholen speelgoed voor themaprojecten bijvoorbeeld
voor thema’s over ziek zijn, dieren, tegenstellingen of jaargetijden. Informeert u eens
vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Andere wetenswaardigheden zijn:
- Heeft u zelf ideeën over nieuw aan te kopen speelgoed. Dat horen wij graag van u.
- Als u het ergens niet mee eens bent laat het ons dan weten, al onze medewerkers
doen hun best het u naar de zin te maken, maar u weet: ….waar gehakt wordt…… U
kunt ook bellen, het telefoonnummer vindt u op bladzijde 2.
- Twee keer per jaar lopen onze medewerkers collecte. 1 keer voor Jantje Beton en 1
keer voor het Oranje Fonds. Als u ons hierbij wilt helpen, horen wij dit graag!
- We lenen op vrijdagochtend niet alleen speelgoed uit maar u kunt ook gezellig
binnenlopen voor een kop koffie of thee, u hoeft hiervoor geen lid te zijn.
- Wilt u geen speelgoed in de speelotheek zetten buiten de openingstijden; er is dan
geen controle op en er wordt niets genoteerd.
- De laatste 2 weken voor de grote vakantie kunt u het speelgoed lenen voor de hele
vakantie.
- Wij hopen dat u vaak en met veel plezier gebruik zult maken van de speelotheek.
Medewerker worden:
Als het u leuk lijkt kunt u altijd medewerker worden bij de speelotheek. Het is leuk en
dankbaar werk. Het werk is vrijwillig maar wij kunnen u wel enige leuke voordelen bieden. U
kunt zich ook opgeven voor bijzondere klussen zoals het meehelpen aan de website of het
onderhouden van verkleedkleding.
Informeert u er eens naar bij ons secretariaat, het telefoonnummer staat op pagina 2.
Facebook/nieuwsbrief:
Op onze facebookpagina (facebook.com/tstokpaardje.speelotheek) vindt u het laatste
nieuws en wetenswaardigheden. Like onze pagina blijft u op de hoogte.
Ook ontvangt u van ons regelmatig een nieuwsbrief per mail.
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Cadeaukaart:
Voor een origineel verjaardagscadeau hebben wij de cadeaukaart. Deze kan door de jarige
worden omgewisseld voor een speelotheekstrippenkaart. Voor de prijs zie de prijslijst. Er kan
12 x een stuk speelgoed mee worden geleend.
Tenslotte:
Mocht er iets niet helemaal duidelijk zijn, kunt u altijd bij een van onze medewerkers
terecht, zij helpen u graag.

Veel speelplezier gewenst!!!!
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Speelotheek

‘t Stokpaardje
PRIJSLIJST PER 1 AUGUSTUS 2018
Individueel abonnement
Gezins/Voordeelabonnement
Strippenkaart/Cadeaukaart

€ 22,50 per jaar
€ 32,00 per jaar
€ 10,50 voor 12x
lenen
Abonnement via de scholen
gratis, wel betaalt u
€ 2,50 inschrijfgeld
N.B. Voor alle abonnementen betaalt u eenmalig € 2,50
inschrijfgeld, voor een strippenkaart is dit € 1,50
Boete zoekgeraakt onderdeel
Retour bij terugvinden onderdeel

Boete te laat

€ 2,00 per onderdeel
€ 1,50 Tegen
inlevering van
kwitantie
€ 0,50 per stuk
speelgoed per week
€ 0,50 per stuk
speelgoed
€ 0,50
€ 3,50

Reserveren
Duplicaat lidmaatschapskaart
Spellenpakket verjaardag
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