
 
 
 

  De speelgoed uitleen 
 
 
 

Lenen van speelgoed. 
 
Door de maatregelen rondom het corona-virus is het voor onze leden niet meer mogelijk om 
in onze kast te komen snuffelen en speelgoed uit te zoeken. Uitzoeken gaat nu via de 
website. 
 
Wat voor speelgoed is er aanwezig? 
Op de website van de speelotheek (www.speelotheekdieren.nl) kunt u een overzicht vinden van 
het speelgoed dat aanwezig is in de speelotheek.  
 
We hanteren voor het speelgoed een codering aan de hand van de speelgoedschijf.  
Beweging  al het speelgoed dat het kind stimuleert te bewegen 
Constructie  speelgoed waarmee je kunt bouwen 
Fantasie  maak je eigen speelwereld o.a. Playmobil, Little People 
Gezelschapsspellen breed assortiment spellen om samen of alleen te spelen, tegen elkaar 

of juist met elkaar.  
Puzzels  verschillende soorten puzzels van 3 – 250 stukjes.  
 
Onder het kopje speelgoed vindt u foto’s van al ons speelgoed met hun uitleennummer. 
Onder het kopje ‘ons speelgoed’/ ‘reserveren’ vindt u een duidelijke uitleg hoe het 
reserveren in zijn werk gaat. 
 
Tijdens openingstijden kunt u het speelgoed ophalen en eventueel met behulp van onze 
vrijwilligers nog iets anders uitzoeken. Dit laatste kan alleen als er tijd en ruimte voor is. We 
willen voorkomen dat we met teveel mensen zijn en de anderhalve meter afstand niet meer 
kunnen waarborgen. 
 
Bij het geleende speelgoed krijgt u een uitleenformulier mee met wat u mee naar huis 
neemt en de datum dat het speelgoed moet worden ingeleverd. De uitleen termijn is drie 
weken. Via een mail kunt u vragen of het speelgoed met een termijn verlengd kan worden. 
   
U wordt verzocht het speelgoed thuis te controleren aan de hand van de inhoudskaart die bij 
ieder artikel zit. Doe dit vóór ermee gespeeld gaat worden. Zo voorkomt u dat u zoekt naar 
een onderdeel wat er al niet was. We doen ons uiterste best om te zorgen dat de inhoud 
klopt met de kaart maar er kan altijd iets mis gaan.  
Mist er iets of is iets onduidelijk dan kunt u ons mailen op de dag dat u geleend heeft, zo 
voorkomt u een boete. ( zie inleveren speelgoed) 
 
  
  



Inleveren van speelgoed. 
 
Na 3 weken (of eerder) levert u al het speelgoed weer compleet en schoon in samen met het 
uitleenformulier.  
Weet u al dat er iets mist of stuk is gegaan dan kunt u dit op het uitleenformulier vermelden. 
Wegens de corona-maatregelen gaat al het ingeleverde speelgoed tenminste drie dagen in 
quarantaine en wordt het daarna door een vrijwilliger gecontroleerd.  
Als het ingeleverde speelgoed te laat, vies, stuk of incompleet is, wordt er een boete 
berekend. We sturen u hierover een mail en vragen u de boete over te maken op onze 
rekening. 
 
Overzicht boetes 
 
Te laat    €0,50 per artikel per week 
 
kapot, incompleet of vies  € 1,00 per onderdeel. 
 
Als u een missend onderdeel binnen zes weken alsnog terug brengt, krijgt u de € 1,00 boete 
weer retour. 
Wanneer het speelgoed dusdanig kapot of incompleet is dat de speelwaarde verloren gaat, 
zal de speelgoedcommissie de hoogte van de boete vaststellen aan de hand van de 
vervangingswaarde. U wordt hiervan via een mail op de hoogte gebracht. 
 
 
 
 
Het kan zijn dat onze mails bij u in de spam box komen. U kunt dit verhelpen door ons in uw 
adressenlijst te zetten en regelmatig u spam box te controleren. We kunnen dit helaas niet 
voor u verhelpen. 
 
 
 
 
 
 
 


