Reglement spelotheek DE PUZZEL
in voege vanaf 1/9/2015 en aangepast door de OCMW raad op 13/06/2017

Art. 1 Organisator
Spelotheek De Puzzel is een initiatief georganiseerd door het OCMW van Grimbergen. Dit
maakt deel uit van het Huis van het Kind van Grimbergen, waarin de gemeente
Grimbergen een belangrijke partner is.
De Puzzel werkt met vrijwilligers, onder coördinatie van de verantwoordelijke voor de
spelotheek (zijnde de coördinator LSB).
Art. 2 Doelstelling
Bij onze spelotheek De Puzzel kan je leuk speelgoed en leermateriaal lenen.
Art. 3 Openingsuren
elke eerste dinsdag van de maand van 16 tot 20 uur en
elke derde woensdag van de maand van 14 tot 17 uur
elke tweede zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur.
Je kan enkel dan speelgoed uitlenen of terugbrengen.
Art. 4 Lidmaatschap en lidgeld
Om speelgoed uit te lenen moet je lid worden van De Puzzel.
Je lidmaatschap is telkens 1 jaar geldig.
wie kan lid worden?

Inwoners uit Grimbergen

5 EUR

(0-99 jaar)

2,50 EUR als je recht
hebt op de verhoogde
tegemoetkoming van de
mutualiteit

leerlingen die naar school gaan

5 EUR

in Grimbergen

2,50 EUR als je recht
hebt op de verhoogde
tegemoetkoming van de
mutualiteit

Personeelsleden

5 EUR

OCMW/gemeente/politie/CC
Scholen, kinderopvangcentra,

GRATIS
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onthaalgezinnen in Grimbergen
en organisaties in Grimbergen

Vrijwilligers Spelotheek

GRATIS

Grimbergen

Inschrijvingsgeld wordt in geen enkel geval terugbetaald.
Het recht op verhoogde tegemoetkoming wordt bewezen aan de hand van je vrijetijdspas
of een kleefvignet van de mutualiteit.
Art. 5 Inschrijving als lid
Kinderen tot 11 jaar moeten voor hun veiligheid bij de inschrijving en elk bezoek
vergezeld zijn door een meerderjarige begeleider (minimum 18 jaar) in De Puzzel.
Een medewerker van De Puzzel maakt je lidkaart ter plaatse aan.
De lidkaart wordt gemaakt op naam van de ontlener.
De medewerker noteert je naam, adres en telefoonnummer en mailgegevens. De
correctheid van deze gegevens kan te allen tijde gecontroleerd worden door het OCMW.
De kaart is persoonlijk. Dit betekent dat je jouw lidkaart en speelgoed niet mag
doorgeven of uitlenen aan anderen.
Art. 6 Meedelen gegevens
Als je gegevens veranderen of fout zijn (naam, adres, telefoon, ….), moet je dit zo snel
mogelijk melden aan De Puzzel.
Art. 7 Maximum aantal ontleend speelgoed
Je kan maximum 2 stuks per ontlener lenen en maximaal 6 stuks per adres.
Art. 8 Duurtijd ontlening
Je mag het speelgoed een maand houden
Art 9 Verlenging
Speelgoed kan maximaal 1 keer verlengd worden, zijnde tot het eerstvolgende
openingsmoment. Je moet de dienst tijdig verwittigen.
Art 10 Boete laattijdig inleveren
Het vast bureau kan, op voorstel van de verantwoordelijke van de spelotheek, toepassing
maken van volgende regeling:
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Breng je het te laat binnen, dan betaal je een boete van 5 euro per stuk en per
gemist openingsmoment. Breng je het spelmateriaal na het 6de openingsmoment nog
niet terug, dan moet je de volle aankoopwaarde van het speelgoed betalen.
Art.11 verantwoordelijkheid
De ontlener (of meerderjarige begeleider ingeval van kinderen jonger dan 12 jaar) is
verantwoordelijk voor het uitgeleende speelgoed.
Art. 12 Nazicht bij het ontlenen
Bij het lenen of bij thuiskomst moet je het speelgoed nakijken op hygiëne,
beschadiging en volledigheid. Je meldt binnen de 2 dagen welke spelonderdelen
ontbreken of beschadigd zijn. De spelotheek-medewerker schrijft dit dan op de
uitleenfiche.
Indien er geen opmerkingen genoteerd werden, wordt aangenomen dat het spelmateriaal
volledig en onbeschadigd was.
Art 13 Batterijen
Batterijen leveren we niet mee. Je zorgt zelf voor batterijen en kan deze bij het inleveren
van het speelgoed recupereren.
Indien beschikbaar, kan je oplaadbare batterijen ontlenen in de spelotheek. We noteren
dit. Je levert de batterijen dan samen met het speelgoed terug in.
Art. 14 Nazicht bij het inleveren
Bij het inleveren kijkt de spelotheek-medewerker het speelgoed na op hygiëne,
beschadiging en volledigheid.
§

Bij hygiënische problemen moet je het speelgoed ter plaatse reinigen.

Het vast bureau kan, op voorstel van de verantwoordelijke van de spelotheek,
toepassing maken van volgende regeling:

§

Bij verlies van een nieuw stuk speelgoed (jonger 1 jaar) of bij
onherstelbare schade, moet je de aankoopprijs van het speelgoed
terugbetalen. Deze prijs staat vermeld op de speelgoedfiche.

§

Bij verlies van een ouder stuk speelgoed (ouder dan 1 jaar) of
onherstelbare schade, moet je een schadevergoeding betalen: de
aankoopwaarde gedeeld door de leeftijd van het speelgoed (uitgedrukt in
jaren).
Indien het speelgoed volgens ons nog hersteld kan worden, zal je deze
herstellingskosten moeten betalen.
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§

Schade aan speelgoed moet je steeds melden aan de spelotheekmedewerker. Je mag de schade niet zelf herstellen. Hersteld materiaal zal
toch aangerekend worden.

Art 15 Herhaaldelijke schade
Leden die regelmatig speelgoed onvolledig of stuk terugbrengen worden door de
verantwoordelijke van de spelotheek uitgesloten. Dan mag je geen speelgoed meer
ontlenen.
Art 16 niet betalen boetes
Bij niet betaling van boetes of schadevergoeding, start het OCMW een inningsprocedure.
Art. 17 Uitproberen
Het kind kan het speelmateriaal uitproberen alvorens het uit te lenen. Dit gebeurt altijd
onder toezicht van een meerderjarige begeleider. De spelotheek is geen kinderopvang.
Na het spelen ruim je alles op.
Art. 18 Aansprakelijkheid ongevallen
De spelotheek is niet verantwoordelijk voor ongevallen in de spelotheek of
ongevallen door het gebruik van het spelmateriaal buiten de spelotheek.
De spelotheek is ook niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies.
Art. 19 Overige
Alle onvoorziene situaties die niet in het uitleenreglement werden opgenomen, zullen de
spelotheek-medewerkers afzonderlijk behandelen. Eventuele problemen bespreken we
discreet en respectvol.
Bij klachten of vragen waar de spelotheek-medewerkers niet kunnen helpen, kan je
terecht bij de verantwoordelijke van de spelotheek Ingrid Hanssens: 0473 56 77 20
Door je in te schrijven als lid van de spelotheek, ga je akkoord met dit
reglement.

Het Spelotheek team
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