SPEELOTHEEK VEENENDAAL
__________________________________
INFORMATIE OVER HET ABONNEMENT

PRINS WILLEM ALEXANDERPARK 1
3905 CA VEENENDAAL
0318523950
SPEELOTHEEK.VEENENDAAL@OUTLOOK.COM
SPEELOTHEEKVEENENDAAL.JIMDO.COM

OPENINSTIJDEN:
DINSDAG
: 8.30-11.00 UUR
WOENSDAG : 8.30-11.00 UUR
VRIJDAG
:19.00-20.30 UUR
ZATERDAG
: 9.30-11.00 UUR
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1. ALGEMENE INFORMATIE

Wie zijn wij?
De speelotheek is een uitleencentrum voor speelgoed met als doel het uitlenen van goed en
verantwoord speelgoed aan iedereen.
Ouders/verzorgers/grootouders kunnen tegen een jaarlijkse betaling een abonnement nemen bij de
speelotheek. Dit geldt ook voor scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouders en verwante
instellingen. In hoofdstuk 2 vindt u meer informatie over de abonnementen die wij bij de speelotheek
aanbieden. In hoofdstuk 4 vindt u meer informatie over de verschillende speelgoedcategorieën.

Wat bieden wij?
Voor kinderen is spelen een belangrijke vorm van ontspanning. Bovendien is spelen essentieel voor
hun ontwikkeling. Door te spelen leren kinderen hoe de wereld in elkaar steekt en verwerven ze kennis
en vaardigheden. Maar speelgoed is duur en zeker ‘goed’ speelgoeden/of aangepast speelgoed.
Bovendien spelen kinderen soms maar een betrekkelijk korte periode met een bepaald soortspeelgoed.
Lenen is dan een prima alternatief. Door de speelotheek kunnen kinderen zonder hoge kosten met veel
soortenspeelgoed kennismaken. Dat is goed voor hun ontwikkeling en voor de ouders is het een
prettige manier om te ontdekken met welk speelgoed hun kind graag speelt.
In de speelotheek vindt u speelgoed dat onderverdeeld is in verschillende categorieën: zintuiglijk materiaal,
ontwikkelingsmateriaal, fantasiespeelgoed, constructiespeelgoed, bewegingsmateriaal, puzzels,
gezelschapsspellen en muziekinstrumenten.
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2. ABONNEMENTEN
De speelotheek biedt vier soorten abonnementen, waaronder bijvoorbeeld een standaard abonnement en
een vrijwilligers abonnement. Maar het is natuurlijk ook leuk om abonnement cadeau te doen aan familie of
vrienden. Bij inschrijving betaalt u naast abonnementsgeld, eenmalig een borg van € 5,00 voor een
abonnementshouderspas.

Standaardabonnement:
Met een abonnement bij de speelotheek kunt u bijna al het speelgoed lenen. De uitzondering hierop vormt de
B-categorie. Het speelgoed voor hoogbegaafden is wel gewoon beschikbaar met dit abonnement. Jaarlijks
betaalt u € 32,50 voor dit abonnement.
Vrijwilligersabonnement:
Als u besluit om als vrijwilliger bij de speelotheek te werken, krijgt u een gratis abonnement. Zie hoofdstuk 3
voor meer uitleg over de werkzaamheden en voordelen van een vrijwilliger. Voor dit abonnement gelden
dezelfde voorwaarden als voor het standaard abonnement.
Doelgroepabonnement:
Dit abonnement is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking. Zij kunnen naast het reguliere speelgoed ook speelgoed uit de B-categorie (zie hoofdstuk 4)
lenen. Dit speelgoed is speciaal ontworpen voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking.
Jaarlijks betaalt u € 32,50 voor dit abonnement.
Cadeauabonnement:
Dit abonnement is zeer geschikt om te geven als verjaardagscadeautje. Het is vergelijkbaar met een
standaard abonnement. Dit abonnement stopt automatisch na 1 jaar, de ontvanger krijgt dan de
mogelijkheid het abonnement door te zetten na betaling van het abonnementsgeld.
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3. VRIJWILLIGERS
Een goede sfeer in de speelotheek vinden wij erg belangrijk. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste
mensen die ons team willen versterken. Ook u kunt vrijwilliger worden. Er zijn daarbij twee
mogelijkheden: vrijwilliger en commissielid. Er is uiteraard ook de mogelijkheid om deze twee
functies te combineren.

VRIJWILLIGER IN DE SPEELOTHEEK
Samen met 1 of 2 vrijwilligers neemt u een dagdeel voor uw rekening. De werkzaamheden bestaan uit:
 Een half uur voor opening de spullen klaarzetten;
 Het speelgoed innemen, controleren en uitlenen met behulp van de computer;
 Kinderen en ouders adviseren bij het uitzoeken van het speelgoed;
 Na sluiting de spullen opruimen;
 U wordt in overleg een of meer dagdeel per maand ingedeeld.

COMMISSIELID
Als speelotheek hebben wij verschillende commissies waarvoor wij altijd enthousiaste vrijwilligers
zoeken. U bent van harte welkom om lid te worden van een van deze commissies.
 ADMINISTRATIECOMMISSIE
De administratiecommissie zorg voor de inschrijvingen, betalingen, opzeggingen etc.
 IT-‐COMMISSIE
De IT-‐commissie verzorgt onder andere het onderhoud van pc's.
 PR-‐COMMISSIE
Deze commissie verzorgt evenementen zoals het mamacafe. Ook houdt men zich bezig met het
maken en verspreiden van de nieuwsbrieven.
 SPEELGOEDCOMMISSIE
De speelgoedcommissie houdt zich bezig met inkoop, invoer en verwerking van nieuw speelgoed.
Ook verzorgt deze commissie de reparatie en het onderhoud van het speelgoed in ons assortiment.

WAT BIEDEN WIJ ONZE VRIJWILLIGERS?
Als vrijwilliger steekt u natuurlijk tijd in de speelotheek. Wij willen daar graag wat tegen overstellen:
 Een gratis abonnement;
 U doet kennis op van diverse spel-‐ en speelmaterialen;
 U draait mee in een gezellig team;
 1x per jaar een vrijwilligers uitje;
 Tijdens de schoolvakanties zijn wij gesloten;
 Er zijn mogelijkheden tot het volgen van verschillende workshops.
Als u belangstelling heeft, neem dan contact op met een van de vrijwilligers tijdens
openingstijden of via speelotheek.veenendaal@outlook.com .
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4. SPEELGOEDCATEGORIEEN
Ons speelgoed is onderverdeeld in verschillende categorieën. Hieronder ziet u waar de letters voor
staan, welke ontwikkeling met dit speelgoed gestimuleerd wordt en enkele voorbeelden uit die
categorie.

SHOWMAPPEN
Iedere speelgoedrubriek heeft zijn eigen showmap in de bijbehorende kleur, die ook op de kast van
het betreffende speelgoed wordt gebruikt.
De mappen zijn bedoeld als naslagwerk voor de abonnementshouders en voor de vrijwillig(st)ers van
de speelotheek. We raden u aan geregeld eens in deze mappen te kijken. U kunt dan per rubriek zien
wat we allemaal hebben. (En dat is meer dan u denkt!)
Van ieder speelgoed is een blad met een foto. Hierop kunt u afhankelijk van de rubriek informatie
vinden over leeftijden en welke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Onder de foto staat zo nodig in het
kort beschreven hoe er met het speelgoed gespeeld kan worden.
Nieuw speelgoed wordt ook in de map nieuw speelgoed vermeld. Deze map ligt op de tafel met het
nieuwe speelgoed.
CATEGORIEEN
B BIJZONDERE DOELGROEPEN
Senso‐motorische ontwikkeling. Materialen gericht op motoriek, geluiden, zien en snoezelen.
Speelgoed uit deze categorie is alleen bestemd voor kinderen/volwassenen met een beperking,
voor wie veel van het andere materiaal minder geschikt is.
C BOUW- EN CONSTRUCTIEMATERIAAL
Ontwikkeling fijne motoriek, creativiteit en oog‐handcoördinatie.
Cb BOUWMATERIAAL
Materialen waarmee gebouwd kan worden, maar die niet aan elkaar verbonden worden.
Cc CONSTRUCTIEMATERIAAL
Materialen die aan elkaar vast gemaakt kunnen worden.
CD BOUWMATERIAAL VAN DUPLO/UNICO
Bouwmateriaal van Duplo of Unico.
D DREUMES
Speelgoed dat geschikt is voor kinderen tot 2 jaar, gericht op de senso‐motorische ontwikkeling.
EI EXPRESSIE EN ILLUSIE MATERIAAL
Ontwikkeling fantasie en wereldverkenning.
Speelgoed dat aansluit bij het dagelijks leven van het kind

G GEZELSCHAPSSPELLEN
Sociale‐ en verstandelijke ontwikkeling.
Ga LEEFTIJD 3+
Bijvoorbeeld: kleurenspel, telspel.
Gb LEEFTIJD 6+
Bijvoorbeeld: geheugenspel, inzichtelijkspel.
Gc LEEFTIJD 8+
Bijvoorbeeld: tactisch en inzichtelijk spel.
M MUZIEKINSTRUMENTEN
Ontwikkeling muzikale expressie.
Klank- en ritme instrumenten.
O ONTWIKKELINGSMATERIAAL
OA ASSOCIATIE/VERBANDEN LEGGEN
Ontdekken van het verband tussen verschillende plaatjes.
OC CORRIGEREND
Materiaal waarbij jezelf kunt controleren of je de opdracht goed gemaakt hebt.
OF FANTASIE
Materialen met vrije vormen en figuren.
OI RUIMTELIJK INZICHT
Inzichtelijk bouwen met blokken.
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OM MOTORIEK
Oog-handcoördinatie
OR REKENEN
Getalspellen, klokkijken en meten.
OS SORTEREN
Rangschikken van een volgorde met een opdrachtkaart.
OT TAAL
Letterspellen, rijmen, klanken en Engels.
OV VORM
Materialen voor herkennen van geometrische figuren.
OZ ZINTUIGEN
Materialen voor gebruik van de ogen, oren, huid en de neus.
P PUZZELS
Ontwikkeling vorm- en kleurwaarneming.
Ontwikkeling fijne motoriek.
L LEGPLANKEN
Ontwikkeling fijne motoriek.
Pa EENVOUDIGE PUZZELS
Verschillende puzzelvormen met niet te veel stukjes.
Pb MOEILIJKER PUZZELS
Verschillende puzzelvormen.
PL SPEELGOED VOOR HOOG- EN MEERBEGAAFDEN
Verschillende inzichtelijke materialen ingedeeld in leeftijdsgroepen: 3+, 6+, en 8+. Veel ook
geschikt voor 1 persoon. Dit speelgoed is ook zeer geschikt voor oudere kinderen en
volwassenen.
R RIJDEND-‐ EN BEWEGINGSMATERIAAL
Ontwikkeling grove motoriek.
Ra KLEIN RIJDEND MATERIAAL
Bijvoorbeeld graafmachines en auto's.
Rb GROOT BEWEGINGSMATERIAAL
SC SPEL COOPERATIEF
Samenwerking staat centraal bij deze spellen. De spelers winnen of verliezen samen. De spellen
zijn voorzien van een sticker met leeftijdsindicatie.
T THEMADOZEN
Dozen met verschillende thema's die geschikt zijn voor peuterspeelzalen, scholen en feestjes.
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5. UITLEENREGELEMENT
1. Een abonnementstermijn loopt van 1 januari t/m 31 december. Voor het lenen van speelgoed
wordt jaarlijks abonnementsgeld betaald. De hoogte hiervan wordt door het bestuur bepaald.
Indien het abonnementstarief wijzigt, worden de abonnementhouders hiervan minimaal twee
maanden van tevoren op de hoogte gebracht. De betaling van het abonnementsgeld geschiedt
via een machtiging. De contributie wordt in de maand januari afgeschreven. Indien er geen
machtiging wordt afgegeven, berekent de speelotheek € 5,00 extra administratiekosten. Bij
inschrijving in de loop van het jaar worden alleen de resterende maanden berekend en wordt er
contant betaald.
2. Het abonnement wordt aangegaan per kalenderjaar en wordt telkens met een jaar verlengd. Na 12
maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.
Opzegging geschiedt per eerste van de maand door middel van een email naar
speelotheek.veenendaal@outlook.com of schriftelijk.
3. De abonnementhouder ontvangt een pas waarvoor € 5,00 borg wordt betaald. Bij verlies of
diefstal wordt er € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht voor een nieuwe pas. Bij
opzegging van het abonnement ontvangt de abonnementhouder de borg van € 5,00 retour als er
geen openstaande boetes meer zijn.
4. Per abonnementhouder worden maximaal 3 stuks speelgoed uitgeleend. Voor elk stuk speelgoed
is de uitleentermijn vastgesteld op 4 weken. Deze termijn kan maximaal 1 keer met 4 weken
worden verlengd, mits het speelgoed niet door iemand anders is gereserveerd. Doelgroep
abonnementhouders mogen 6 weken lenen en de leentermijn kan 1 keer met 6 weken verlengd
worden, mits het speelgoed niet door iemand anders is gereserveerd.
5. Bij een overschrijding van de uitleentermijn zal een boete in rekening worden gebracht van € 1,00
per week (€ 0,20 per openingsdag) per geleend stuk speelgoed. Als de overschrijding 3 maanden
bedraagt wordt de boete verhoogd met de nieuwprijs van het geleende stuk speelgoed.
6. De abonnementhouder moet zelf controleren of het speelgoed dat hij meeneemt compleet, goed
werkend en onbeschadigd is. Eventuele gebreken moeten worden gemeld bij de medewerkers
aan de uitleenbalie. Wordt dit niet gedaan dan kan de abonnementhouder bij een volgend
bezoek aansprakelijk gesteld worden voor de schade.
7. De abonnementhouder is verantwoordelijk voor het speelgoed dat meegenomen wordt, gaat
zorgvuldig met het speelgoed en de doos om en neemt de veiligheid van het kind in acht. Het
speelgoed moet schoon ingeleverd worden. Wanneer bij teruggave het speelgoed beschadigd
of incompleet is, dient hiervan melding gemaakt te worden bij de medewerkers aan de balie.
8. Verkleedkleren moeten schoon en netjes teruggebracht worden. Dat houdt in: zo nodig wassen
en strijken, met inachtneming van het wasvoorschrift.
9. Als het teruggebrachte speelgoed niet compleet of beschadigd is, wordt een boete in rekening
gebracht. In eerste instantie wordt er een voorlopige boete van € 1,00 per ontbrekend onderdeel
gerekend. De uiteindelijke boete wordt bepaald door de leden van de speelgoedcommissie. Als
speelgoed zodanig stuk is dat het niet meer uitgeleend kan worden, wordt bij bepalen van de
uiteindelijke boete rekening gehouden met aanschafbedrag en afschrijving. De boete voor een
vermist of kapot onderdeel of doos is afhankelijk van de (her)aanschafwaarde en de essentie voor
het totale spel. Blijkt de voorlopige boete te veel te zijn, dan wordt later het te veel terug
betaald. Is het te weinig, dan is de abonnementhouder verplicht het restant bij te betalen. Als
een vermist onderdeel binnen een maand na vermissing wordt teruggebracht, dan
krijgt de abonnementhouder de boete terug. Het speelgoed blijft te allen tijde eigendom van
de Speelotheek Veenendaal.
10. Het is mogelijk om speelgoed gratis te reserveren. Het speelgoed wordt gereserveerd op datum,

8

de reservering verschijnt op de uitleenbon. Het gereserveerde item zal vanaf deze datum klaar
staan. De abonnementhouder dient het speelgoed binnen een week op te halen.
11. In de speelotheek dient men de aanwijzingen van de medewerkers te volgen. De dienstdoende
medewerkers kunnen, (I) bezoekers weigeren speelgoed te lenen en/of (II) bezoekers de toegang
tot de speelotheek ontzeggen. Zij doen hiervan melding aan het bestuur. De redenen hiervoor
zullen altijd aan de betrokkenen worden medegedeeld. Zij kunnen hiertegen bezwaar maken bij
het bestuur.
12. Wanneer hierboven genoemde regels niet in acht worden genomen, zal het bestuur zo nodig
maatregelen nemen.
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6. PRIVACY VERKLARING
Privacyverklaring Speelotheek
Dit is de privacyverklaring van Speelotheek Veenendaal, gevestigd te Veenendaal en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41177273. Deze privacyverklaring omschrijft
welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens als naam, adres, leeftijd. Als (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon
herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.
Onze speelotheek verwerkt de volgende persoonsgegevens:
•Naam;
•Adres;
•E-mailadres;
•Telefoonnummer;
•Bankrekeningnummer;
•Geslacht;
•Doelgroepabonnement.
Van wie verwerkt onze speelotheek persoonsgegevens?
Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:
•Abonnee wordt van Speelotheek Veenendaal;
•inbrengers en oud-inbrengers van speelgoed;
•Leverancier of afnemer bent.
Waarvoor verwerkt onze speelotheek persoonsgegevens?
Als je abonnee wilt worden van de speelotheek en/of als vrijwilliger aan de slag wilt gaan, hebben we
persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij je op de juiste wijze inschrijven als
abonnee, het abonnementsgeld innen en contact met je opnemen als leentermijnen van speelgoed worden
overschreden.
Als je eenmaal abonnee van onze speelotheek bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je
naam en e-mailadres om contact met je te onderhouden en je te informeren over abonnement gerelateerde
zaken.
Verwerkt de speelotheek ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk
verleden of etnische gegevens. Onze speelotheek verwerkt wel bijzondere persoonsgegevens i.v.m. een
abonnement voor het B-materiaal.
Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is, verwerkt. Na opzegging van het abonnement
verwijderen wij de persoonsgegevens binnen 2 jaar.
Uitwisseling van persoonsgegevens
Onze speelotheek wisselt geen persoonsgegevens met externe partijen uit.
Inzagerecht persoonsgegevens
Op verzoek geven wij je inzage in de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen. Je kunt contact
opnemen met ons via speelotheek.veenendaal@outlook.com voor:
•meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
•vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
•inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
•bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.
Wijzigingen privacy-beleid
Door abonnee te worden van de speelotheek ga je akkoord met dit privacy-beleid. We behouden ons het
recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid. Wij raden je daarom aan om onze
privacyverklaring regelmatig te bekijken. Leden kunnen dit privacy-beleid raadplegen op de website van de
speelotheek. www.speelotheek.veenendaal.jimdo.com/privacy-verklaring

10

