
Abonnementsvoorwaarden

Speelgoed lenen
De leentermijn is 4 weken.

Na het lenen van speelgoed dient bij thuiskomst gekeken te worden of alles compleet en heel is. Wij

vragen u om diezelfde dag nog contact met ons op te nemen als er iets kapot is of mist. Contact

opnemen kan telefonisch (tijdens openingstijden) of per mail (buiten openingstijden).

Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het geleende speelgoed.

NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer zijn bij inschrijving verplicht.

Voor een aantal artikelen vragen wij een borg van € 30,-. Bij een Snoezel abonnement wordt

er geen borg in rekening gebracht.

Speelgoed reserveren en verlengen
Speelgoed kan gereserveerd worden. De uitleentermijn kan eenmalig met maximaal 1 week

verlengd worden, mits het speelgoed niet gereserveerd staat. Voor beiden kunt u contact

opnemen telefonisch (tijdens openingstijden) of per mail (buiten openingstijden).

De kosten van een lidmaatschap zijn per jaar:
Abonnement voor het lenen van 2 stuks per keer €25,00

Abonnement voor het lenen van 3 stuks per keer €35,00

Abonnement voor het lenen van 4 stuks per keer €45,00

Snoezel abonnement voor het lenen van (2, 3 of 4 stuks) €25,00/€35,00/€45,00

Losse strippenkaart voor het lenen van 10 stuks €15,00
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N.b. extra voorwaarden Snoezel abonnement: dit abonnement is alleen voor

ouders/verzorgers met een kind met een beperking.

Terugbrengen van het speelgoed
Voor het terugbrengen van speelgoed, dient thuis eerst gekeken te worden of alles compleet,

schoon en in goede staat is, evt. aan de hand van de artikellijst. Het speelgoed wordt bij

terugkomst door de medewerkers zorgvuldig gecontroleerd.

Verkleedkleding dient gewassen terug gebracht te worden (30 graden, niet in de droger).

Schade en ontbrekende onderdelen
Indien het uitgeleend speelgoed beschadigd retour komt of incompleet is, hanteren wij een

vergoeding. Alle schades worden uiteindelijk definitief vastgesteld door het bestuur, dit is

bindend. U krijgt hiervoor een factuur van de penningmeester.

Te laat inleveren
Als u het geleende speelgoed te laat terugbrengt, betaalt u een boete van € 1,- per stuk

speelgoed per week. Dit dient direct betaald te worden.

Overige voorwaarden
Alle abonnementen worden voor 1 jaar afgesloten, vanaf de datum van inschrijving. Als u

deze wilt verlengen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen of even bij ons binnen te

lopen. Indien u het abonnement niet wenst te verlengen, ontvangen wij hier graag een

bericht van.

Een strippenkaart wordt ook voor 1 jaar afgesloten. Er kunnen niet meer dan 2 stuks

speelgoed tegelijk geleend worden.
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