
 

Algemene bepalingen, versie d.d. november 2021.  

Dit reglement wordt ter beschikking gesteld bij 

inschrijving als lid van de speel-o-theek ‘t Treintje.   

Inschrijving houdt in dat het nieuwe lid instemt met 

en zich houdt aan de bepalingen in dit reglement.  

Met het uitgeven van een nieuw reglement 

vervallen de bepalingen van het vorige reglement  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, 

beslist het bestuur.  

Het abonnement loopt van de dag van inschrijving 

tot schriftelijke opzegging en wordt afgesloten voor 

mimimaal de duur van 1 jaar, m.u.v. het 

boemelabonnement dat wordt afgesloten voor 

minimaal de duur van ½ jaar.   

Opzeggen van het abonnement kan alleen 

schriftelijk of per email. Opzeggen kan alleen per 

verlengingsdatum.   

Voor het lenen van themapakketten is geen 

abonnement vereist, wel een inschrijving.  

Na het betalen van het lidmaatschapsgeld kan de 

lener speelgoed lenen o.b.v. de afgesloten 

abonnementsvorm.    

Aan kinderen tot 12 jaar wordt alleen speelgoed 

uitgeleend als zij onder begeleiding zijn van een 

volwassene.  

Bij een boemel- en een sprinterabonnement 

kunnen 3 stuks speelgoed geleend worden voor 3 

weken. Bij een intercityabonnement kunnen 6 

stuks speelgoed geleend worden voor een periode 

van 3 weken. Themapakketten worden geleend 

voor een vaste periode zoals beschreven bij het 

betreffende pakket op de website.   

Verlengen van speelgoed is 1x mogelijk, mits het 

artikel niet is gereserveerd. Dit kan schriftelijk via 

mail naar uitleen@speelotheektreintje.nl, 

formulier op de website, of telefonisch via 06 -208 

275 33 (alleen bereikbaar tijdens openingstijden). 

Verlengen is kosteloos.   

Reserveren van speelgoed is mogelijk via de mail 

Uitleen@speelotheektreintje.nl, of telefonisch via 

06 208 275 33 (alleen bereikbaar tijdens 

openingstijden). Je krijgt bericht zodra het 

speelgoed beschikbaar is. Speelgoed wordt 

teruggehouden gedurende 3 weken. Reserveren is 

kosteloos.   

Kosten voor te laat inleveren van speelgoed 

bedragen € 1, - per artikel, per week. Deze mag 

overgemaakt op rekening NL 32 RABO 0110 4210 

78 t.n.v. Kind en spel. o.v.v. lidnr / boete te laat 

inleveren. 

Speelgoed wordt na inleveren door een 

medewerker van de speel-o-theek gecontroleerd. 

Wanneer speelgoed onverhoopt kapot gaat na 

normaal gebruik, wordt geen boete berekend.  

Voor speelgoed (of onderdelen daarvan) dat kwijt 

is, brengt de speel-o-theek een hoge boete in 

rekening. Deze mag overgemaakt op rekening NL  

 

32 RABO 0110 4210 78 t.n.v. Kind en spel. o.v.v. 

lidnr en speelgoednr. Je krijgt het bedrag terug, 

indien je het artikel (of onderdeel) binnen 4 weken 

alsnog inlevert.  

Om misverstanden te voorkomen, wordt de lener  

geadviseerd om het speelgoed bij het uitlenen zelf 

te controleren. Dat kan op de speel-o-theek of 

thuis. Bij thuiscontrole dien je binnen 24 uur 

schriftelijk melding te maken van ontbrekende 

onderdelen. Dit kan per mail of app. 

Speelgoed dient schoon teruggebracht te worden. 

De speel-o-theek behoudt zich het recht voor om 

bij speelgoed dat niet schoon is ingeleverd een 

boete te berekenen.  

 

 

Speel-o-theek ’t Treintje is gevestigd in Rijen, in  

KBS St Jozef, Tuinstraat 15, 5121EG. Ingang 

Kloosterstraat t.o. nr. 14 bij de vlag en grijze 

trapjes. 

website: www.speelotheektreintje.nl  

email: uitleen@speelotheektreintje.nl  

Openingstijden staan op de website. Tijdens 

schoolvakanties is de speel-o-theek gesloten. De 

uitleentermijn wordt overeenkomstig de duur van 

de vakantie verlengd.  
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