
Uitleenreglement Speelotheek Leentje Buur 
 

1. Algemeen: 
Speelotheek Leentje Buur leent verantwoord speelgoed uit.  
Door de grote verscheidenheid aan materiaal is het mogelijk de ontwikkeling van kinderen te 
stimuleren op verstandelijk, lichamelijk en sociaal-emotioneel gebied. 
 
2. Opening: 
De speelotheek is iedere 2 weken geopend (met uitzondering van schoolvakanties) op vrijdagmiddag 
van 15.00 – 17.00 uur. We zijn te vinden in het speeltuingebouw van Speeltuinvereniging 
‘Assendorp’, Geraniumstraat 1A te Zwolle. De exacte openingstijden zijn te vinden op 
https://speelotheekzwolle.wixsite.com/leentjebuur.  
Kinderen dienen begeleid te worden door een volwassene. 
 
3. Lidmaatschapsgeld: 
Het lidmaatschap verloopt per kalenderjaar, en bedraagt €20,00. Zijn er meer kinderen in het gezin 
die een eigen kaart willen, dan kost dit €15,00 per kind. Bij tussentijds lid worden, betaalt u per 
kwartaal. Het lidmaatschap wordt automatisch ieder jaar verlengd. Het opzeggen van het 
lidmaatschap dient voor januari gedaan te worden op mailadres leentjebuur@gmail.com. Restitutie 
van het lidmaatschap wordt niet toegepast.  
Bij ingang van het lidmaatschap dient er getekend te worden voor akkoord met het reglement. 
 
4. Privacy: 
Uw persoonlijke gegevens zullen bij aanvang van het lidmaatschap worden genoteerd. Hier zal 
zorgvuldig mee worden omgegaan. Mocht u ervoor kiezen geen lid meer te willen zijn, dan zullen uw 
gegevens vernietigd worden.  
 
5. Uitleen: 
Per lid mag er voor 4 weken drie stuks speelgoed geleend worden.  
 
6. Reservering / verlenging / te laat: 
Het speelgoed kan gereserveerd worden zonder bijkomende kosten. Wel dient het gereserveerde 
speelgoed op de afgesproken datum afgehaald te worden. Verlenging van uitleen is eenmaal mogelijk 
voor een periode van 2 weken. (de kosten bedragen €0,40 per stuk speelgoed). Verlengen is mogelijk 
via mailadres leentjebuur@gmail.com. Mocht u te laat zijn met het terugbrengen van het speelgoed, 
dan zijn de kosten €0,80 per te laat teruggebracht speelgoed. 
 
7. Verzorging: 
Het speelgoed dient compleet en ongeschonden terug bezorgd te worden. 
We gaan uit van het principe dat u aan de medewerkster meldt, wanneer het speelgoed incompleet 
of  kapot is. Het vergoeden van weggeraakt of kapot speelgoed gebeurt in overleg met de 
medewerkster. Wij hanteren in principe €1,00 per kwijtgeraakt onderdeel van speelgoed en €2,00 
wanneer het gaat om Playmobile. Wanneer u op een later moment het kwijtgeraakte onderdeel 
terugvindt, krijgt u het gegeven bedrag terug.  

U controleert zelf het speelgoed voordat u uw kind er thuis mee laat spelen. Omdat kinderen 
in de speelotheek ook met het speelgoed spelen, kan het voorkomen dat het speelgoed niet compleet 
in de doos zit. Is iets incompleet of kapot, en u komt daar thuis achter, meldt dit dan via 
leentjebuur@gmail.com.  
 
8. Aansprakelijkheid: 
Het betreden van de speelotheek is voor eigen risico. Iedereen die speelgoed leent of bij de 
speelotheek met speelgoed speelt, is zelf  verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. De speelotheek 
is niet aansprakelijk. Leden dienen daarom zelf in het bezit te zijn van een WA- en 
ziektekostenverzekering. 
 
9. Weigering: 
Aan de speelotheek is het recht voorbehouden om aan personen speelgoed te weigeren met opgave 
van reden. 
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10. Diefstal: 
In geval van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie. 
 
11. Overig: 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de medewerksters van de speel-o-theek. 
 


