
Speelotheek Foliant is een vrijwillig initiatief zonder winst. De medewerkers zijn vrijwilligers en krijgen geen 
vergoeding. Al het geld van de lidkaarten gaat naar de aankoop van nieuwe materialen.

1.Bereikbaarheid
Adres: Curielaan 1, 2900 Schoten
Email : info@speelotheekfoliant.be of foliantspeelotheek@gmail.com
Website: https://www.speelotheekfoliant.be/

Openingsuren:
Zaterdag: van 9.00u tot 11.30u.
Spelen in de speelruimte: tot 11.30u, maar vanaf 11u beginnen we op te ruimen zodat we om 11.30u kunnen
sluiten.

Uitlenen ter plaatse doen we niet meer, omdat we met te weinig vrijwilligers zijn om dit goed te laten 
verlopen.

2.Doelstelling
De bedoeling van Speelotheek Foliant is om zoveel mogelijk kinderen te laten kennis maken met een ruim 
aanbod aan speelgoed. Ouders kunnen voor hun kinderen in de Speelotheek aangepast speelgoed 
ontlenen, en kunnen samen met hun kinderen in de speelruimte het speelgoed ontdekken.

3.Lidmaatschap
Er zijn drie soorten abonnementen:
Proefabonnement: 4 euro, 3 maanden geldig, 2 stuks per uitleenbeurt.
Jaarabonnement light: 12 euro, 12 maanden geldig, 3 stuks per uitleenbeurt.
Jaarabonnement: 20 euro, 12 maanden geldig, 6 stuks per uitleenbeurt.

We vragen om bij voorkeur het lidgeld over te schrijven op rekeningnummer IBAN: BE23 9733 5340 5891
met vermelding van naam + lidnummer.

Wanneer je het lidgeld een maand na vervaldatum niet betaald hebt kan je geen speelgoed meer bestellen.
Als je je het abonnement binnen 3 maanden niet verlengt, dan wordt de account verwijderd uit de catalogus.
Je kan achteraf nog terug inschrijven maar je bent wel je geschiedenis kwijt.

Het aantal stuks is dus beperkt tot 2, 3 of 6 stuks per uitleenbeurt, afhankelijk van het soort abonnement (zie 
hoger).

4.Termijn van ontlenen van het speelgoed
Je ontleent het speelgoed voor 4 weken. Vroeger wisselen is slechts uitzonderlijk mogelijk bv bij vakantie, 
feestdag of bijzondere omstandigheden.
Je kan de uitleenbeurt 1 maal verlengen, met maximum 4 weken. Deze verlenging kan via mail of online met
je account in de catalogus, en dit ten laatste op de dag van inlevering.

Bij laattijdig inleveren van het speelgoed:
- 1ste week te laat: wij verwittigen je per e-mail.
- 2de week te laat: wij verwittigen je per e-mail, én wij rekenen 0,50 euro boete per ontleend stuk
speelgoed per week.
- 2de maand te laat: wij verwittigen je telefonisch, én verdubbelen de boete.
- 3de maand te laat: wij halen het speelgoed bij je thuis op, én je moet de boete onmiddellijk betalen, én we 
schrappen je als lid.

5.Goede staat van het speelgoed.
Wij leveren het speelgoed in goede staat af, volledig en onbeschadigd. Eventuele tekorten of mankementen 
melden wij in de catalogus.
Kijk het speelgoed bij thuiskomst altijd na op juistheid, volledigheid en beschadiging.
Meld fouten, tekorten of mankementen onmiddellijk en ten laatste de dag na de ontlening per mail:
foliantspeelotheek@gmail.com. Zo voorkom je misverstanden en discussies.
Gebruik het speelgoed waarvoor het bestemd is. Hou hierbij rekening met de voorgeschreven 
leeftijdsindicatie.
Lever het speelgoed en de bijhorende dozen volledig en onbeschadigd in. Kijk dit zelf goed na voor je het 
speelgoed terug inlevert. Meld bij het inleveren of er iets tekort of beschadigd is. Zo voorkom je weer 
misverstanden en discussies.



6.Boetes en vergoedingen
Indien er toch iets ontbreekt bij het inleveren krijg je een maand de tijd om het ontbrekende stuk te zoeken.
Indien je het niet terug gevonden hebt na een maand rekenen wij een boete aan van 2,50 euro voor kleine 
ontbrekende stukken. Indien je het ontbrekend stuk later toch terug vindt, betalen wij de boete terug.
Indien het speelgoed stuk is en niet meer kan hersteld worden, dan moet je het stuk speelgoed betalen.
We berekenen het te betalen bedrag aan de hand van het jaar van ingebruikname en/of
aankoop van het betrokken speelgoed: 1ste jaar 100% van de aankoopprijs, 2de jaar 80%, 3de jaar 60%, 
4de jaar en al opvolgende jaren 40%.
Bij beschadiging of verlies van de stoffen zakjes of plastieken doos waarin het speelgoed werd verpakt 
rekenen wij een bedrag aan volgens de op dat moment geldende prijs voor vervanging van het item.

7.Aansprakelijkheid
De Speelotheek Foliant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen die zich met het
speelgoed zouden voordoen.
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