Algemene voorwaarden m.b.t. het lidmaatschap van Stichting Speel-O-Theek Haren
Artikel 1 inschrijving, verlening en uitschrijving
1.1

Alleen inwoners van de gemeente Groningen kunnen lid worden van de Speel-O-Theek.

1.2

Inschrijving kan online via onze website www.sotharen.nl of in de Speel-O-Theek zelf. Wij
kennen 4 instroom momenten, te weten; 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Zodra je
bent ingeschreven en je kunt instromen, ontvang je via de penningmeester een e-mail met een
factuur inzake de contributie. Wanneer de contributie niet binnen 14 dagen wordt betaald,
vervalt de inschrijving. De hoogte van de contributie kun je vinden op onze website.

1.3

Je kunt je lidmaatschap opzeggen. Dit dient te gebeuren voor 1 maart d.m.v. een e-mail te
sturen naar contact@sotharen.nl.

1.4

Wanneer wij geen opzegging hebben ontvangen, gaan we er vanuit dat je je lidmaatschap wilt
verlengen en zul je in februari een e-mail ontvangen met het verzoek tot betaling van de factuur.
Voor 1 maart dient de betaling van het lidmaatschap ontvangen zijn door de Speel-O-Theek,
gebeurd dit niet, word je als lid uitgeschreven. Na ontvangst van de betaling, ontvang je per de
post je lidmaatschapskaart.

1.5

Per gezin/lidmaatschap kunnen maximaal 4 kinderen worden ingeschreven.

1.6

Kinderen tot 18 jaar kunnen lid worden, zodra een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt het
kind uitgeschreven als lid.

1.7

Je kunt alleen lid worden van de Stichting Speel-O-Theek Haren wanneer wij de volgende
gegevens van je ontvangen:
•
•
•
•
•
•

naam
straatnaam + huisnummer
postcode + woonplaats
e-mail adres
naam kind(eren)
geboortedatum kind(eren)

Artikel 2 speelgoed
2.1

Als lid kan er per kind 1 stuk speelgoed en 1 spelletje (gezelschapsspel) of 1 puzzel geleend
worden. Dus per kind 2 items.

2.2

De ouders/opvoeders dragen de verantwoordelijkheid om het geleende speelgoed compleet en
schoon terug te brengen. Bij het uitlenen controleer je zelf of het speelgoed compleet is aan de
hand van de tellijst. Deze tellijst bevindt zich in de speelgoeddoos of op de speelgoedkaart. Mist
er een item, dan dient je dit binnen 24 uur te melden door een e-mail te sturen naar
speelgoedwerkgroep@sotharen.nl. Bij het terugbrengen van het speelgoed controleert en telt
de medewerker van de Speel-O-Theek, samen met jou, of alles compleet is.

2.3

Is het speelgoed niet compleet of is het speelgoed beschadigd, dan volgt er een boete. De boete
is € 1,50 per ontbrekende/beschadigde item. Wanneer je het ontbrekende item weer vindt en
deze inlevert bij de Speel-O-Theek, ontvang je € 1,- retour. Wanneer er grote items
ontbreken/zijn geschadigd, waardoor het speelgoed onbruikbaar is geworden, zal er in overleg
met de Speelgoedwerkgroep en hogere boete volgen.

2.4

Wordt het speelgoed te laat ingeleverd, dan betaalt u € 0,50 per speelgoed per week. Let op: de
boetes lopen door in de vakantie.

Artikel 3 uitleentermijn, verlenging en reserveren
3.1

De uitleentermijn is 4 weken, exclusief de schoolvakanties. Je mag het geleende speelgoed
verlengen, hiervoor dien je naar de Speel-O-Theek te komen. Wanneer het speelgoed is
gereserveerd, kun je niet verlengen.

3.2

Je kunt speelgoed, tegen een vergoeding, reserveren. De kosten hiervoor zijn € 0,50 per
reservering.

Artikel 4 verjaardagstas
4.1

In de Speel-O-Theek bevinden zich 3 verjaardagtassen die geschikt zijn voor het geven van
kinderfeestjes. Er zijn 3 verschillende thema’s. Op onze website kun je zien welke thema’s er
zijn. Het lenen van deze tassen is gratis, we vragen wel een borg van € 10,-. Zodra de tas is
ingeleverd en er ontbreekt niets, krijgt het lid de borg retour. Niet leden kunnen deze tassen ook
lenen maar moeten een huurprijs betalen van € 10,- en de borg van € 10,-.
De tas dient in de Speel-O-Theek gereserveerd te worden.

Artikel 5 aansprakelijkheid
5.1

Indien er schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor de Speel-O-Theek
aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het geval uit hoofde
van de door de Speel-O-Theek afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt
vergoed. De Speel-O-Theek is ten tijde van het uitlenen en gebruik van het speelgoed niet
aansprakelijk voor materiële schade of letselschade. Stichting Speel-O-Theek Haren aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook opgelopen tijdens het
bezoek aan de Speel-O-Theek.

Artikel 6 Privacyverklaring, AVG-protocol
6.1

Stichting Speel-O-Theek Haren heeft een privacy verklaring en AVG-protocol opgesteld. Deze zijn
te downloaden op onze website www.sotharen.nl.

Artikel 7 slotbepaling
7.1

Tijdens de openingstijden dien je je te houden aan de algemeen geldende gedragsregels en
aanwijzingen van de medewerkers van de Speel-O-Theek. Wanneer de bovengenoemde regels
niet in acht worden genomen, dan zullen de medewerkers van de Speel-O-Theek dit per geval
bekijken en zo nodig maatregelen treffen. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde
gewijzigd geworden. Als hier sprake van is zullen uiteraard de nieuwe voorwaarden weer ter
hand gesteld worden aan alle gebruikers van Stichting Speel-O-Theek Haren. In alle gevallen
waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Speel-O-Theek.
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