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REGLEMENT 
 
Algemeen 

- dit reglement wordt bij inschrijving als lid van spelotheek hetspeelspook afgegeven 
aan het ingeschreven gezin. Inschrijving houdt in dat het lid akkoord is met en zich 
houdt aan de bepalingen van dit reglement. 

- de spelotheek is gevestigd in begeleidingscentrum Aventurijn, Stasegemsestraat 42 in 
Harelbeke. De ingang bevindt zich aan de rechterzijkant van het gebouw.  

- de spelotheek leent uitsluitend speelgoed uit aan ingeschreven leden. Aan kinderen 
wordt alleen uitgeleend als zij onder begeleiding van een ouder of een vervanger zijn. 

- de spelotheek is geopend op woensdag van 16u tot 19u en op vrijdag van 15u tot 18u 
(uitgezonderd op feestdagen en in de sluitingsperiodes (is van 21 juli t.e.m. 25 
augustus en tussen Kerstdag en Nieuwjaarsdag).  Het spelotheekbestuur behoudt 
zich het recht voor om de openingsuren te wijzigen. Eventuele wijzigingen van de 
openingsuren worden tijdig ter plaatse aangekondigd in de spelotheek, en/of op de 
website www.hetspeelspook.be en/of op de facebookpagina van hetspeelspook.  

- de spelotheek kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële 
of andere schade of enig lichamelijk en/of geestelijk letsel, als gevolg van het gebruik 
van het geleende speelgoed of als gevolg van het betreden van de ruimte waarin de 
spelotheek gehuisvest is. De ouders of hun vervangers zijn verantwoordelijk voor hun 
kinderen in de spelotheek. 

- de leden dienen een adres-, mail- of telefoonnummerwijziging of andere belangrijke 
gegevens zo spoedig mogelijk aan een medewerker van de spelotheek door te geven. 

- het geleende speelgoed moet proper, schadevrij en compleet worden teruggebracht 
(inclusief batterijen, verpakkingsmaterialen, speluitleg,…). 

- bij de inschrijving is het lid akkoord dat hij/zij automatisch opgenomen wordt in de 
mailinglist van hetspeelspook. We dragen goed zorg voor de bewaring en verwerking 
van uw gegevens, conform de geldende privacywetgeving. Deze gegevens worden 
enkel gebruikt voor de administratie van de spelotheek en worden nooit 
doorgegeven aan derden. Uitschrijving van de mailinglijst is uiteraard altijd mogelijk. 

- met het uitgeven van een nieuw reglement vervallen de bepalingen van het vorige 
reglement. 

- in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het spelotheekbestuur. 
- Het lidgeld bedraagt jaarlijks €5 en wordt onmiddellijk betaald bij inschrijving. 

 

http://www.hetspeelspook.be/
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Uitleenbepalingen 

- er kunnen maximaal 3 stukken speelgoed tegelijkertijd worden geleend waarvan 
maximaal 1 stuk lego. 

- de uitleenperiode voor een spel bedraagt maximaal 3 weken. Als het einde van de 
uitleenperiode in een sluitingsperiode van de spelotheek valt, dan wordt de uiterste 
terugbrengdatum aangepast. Voor buitenspelen kan het spelotheekbestuur in drukke 
periodes de uitleentermijn beperken tot 1 week. 

- Spellen kunnen beperkt gereserveerd worden 
- de uitleenperiode van een stuk speelgoed kan éénmaal verlengd worden met één 

uitleenperiode na goedkeuring door een medewerker van de spelotheek en enkel als 
het spel niet gereserveerd is. 

- de gezinnen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat bij het lenen van het speelgoed het 
juiste aantal onderdelen wordt meegenomen. 

 
Boete- en schadebepalingen 

- bij overschrijding van de uitleentermijn van een geleend spelmateriaal wordt een 
boetebedrag in rekening gebracht. De boete geldt per stuk speelgoed, vanaf de 
eerste dag van overschrijding van de uitleentermijn. Voor elke week van 
overschrijding wordt een boete in rekening gebracht van €0,50/spel. De maximale 
boete is de aankoopprijs van het spel. 

- Mocht er onverhoopt schade aan het speelgoed ontstaan dan moet dit bij de 
teruggave gemeld worden. Er wordt daarvoor een vergoeding gevraagd door de 
spelotheekmedewerker. 

- Bij verlies of grove beschadiging moet de vervangingswaarde betaald worden. 
- Mocht bij of na de teruggave van het speelgoed blijken dat het spel niet compleet is 

dan zal dit als schade worden opgevat. Per ontbrekend deel zal hiervoor ook een 
vergoeding gevraagd worden.  

 
(versie 20171110) 


