
 

 

 

SPEEL-O-THEEK DE BELLEBORRE OVERIJSE 

 

REGLEMENT VANAF 1 JANUARI 2020 (vervangt alle vorige) 

 
1. Speel-o-theek “De Belleborre” is een initiatief van de Gezinsbond Overijse. Zij draait volledig op vrijwilligers, die volgens 

een rooster werken. Vrijwilligers zijn gratis lid van de Speel-o-theek, zolang zij medewerker zijn. 
 

2. De Belleborre heeft tot doel speelgoed, spellen en/of puzzels uit te lenen aan haar leden. Een lid is en blijft persoonlijk 
verantwoordelijk voor de geleende artikelen, ook als een ander in zijn plaats of op zijn naam iets leent. 

 
3. De Belleborre is gevestigd in de Gemeentelijke Bibliotheek te Overijse en is geopend elke zaterdag van 10u00 tot 12u00, 

mits de bibliotheek geopend is. Buiten deze dagen en uren kan in geen geval speelgoed ontleend of teruggegeven worden, 
ook niet aan het bibliotheekpersoneel. Houdt u er aub rekening mee dat de vrijwilligers om 12u00 naar huis willen, dus 
probeert u ten laatste om 11u50 uw speelgoed enz. in te leveren, zodat zij tijdig kunnen afsluiten. 

 
4. De Speel-o-theek rekent een jaarbijdrage aan van 2,50 € voor leden van de Gezinsbond en 10 € voor niet-leden.  

 
5. Inschrijving tegen ledentarief gebeurt alleen na het tonen van de lidkaart Gezinsbond. Als de lidkaart niet kan worden 

getoond, zal het tarief van 10 € van toepassing zijn, met restitutie op een later tijdstip na vertoon van de lidkaart. 
 

6. Ten aanzien van de geleende artikelen gelden de volgende regels: 
 

• Per beurt maximaal 4 stuks (speelgoed, spellen en/of puzzels) voor een periode van 4 weken.  

• Voor ieder stuk speelgoed wordt een bijdrage van 0,50 EUR gevraagd. 

• Bij verlenging met extra 4 weken dient men wederom 0,50 EUR per stuk te betalen. 

• Verlengen kan alleen in de Speel-o-theek, niet telefonisch, SMS of e-mail. 

• De ontlener controleert het speelgoed of spel op volledigheid en/of beschadigingen vóór het verlaten van de speel-o-
theek. Mankementen worden gemeld aan en genoteerd door de aanwezige medewerker(s).  Dit om misverstanden en 
discussies bij het inleveren te vermijden.  

• Het lid zorgt ervoor dat de geleende zaken in goede staat en compleet ingeleverd worden. Buitenspeelgoed dient 
gereinigd ingeleverd te worden. Bij gezelschapsspelen zij de dozen een zwakke plek; daarom is extra aandacht en 
voorzichtigheid geboden.  

• De medewerkers controleren bij inlevering of alles in goede staat is, het aantal accessoires klopt en de originele 
onderdelen aanwezig zijn. 

• Indien speelgoed onvolledig wordt Ingeleverd, kan het na verlenging weer meegenomen worden om het thuis te 
vervolledigen, dan wel wordt er een waarborg van 1,50 EUR per ontbrekend onderdeel aangerekend (tenzij het spel 
door het ontbrekende stuk niet meer te spelen valt, dan geldt hetgeen in de eerste regel is vermeld). Bij spellen van het 
merk HABA kunnen ontbrekende onderdelen nabesteld worden voor 3 EUR., welk bedrag wij dan ook aan het lid 
doorberekenen.  

• Bij verlies of zware beschadiging kan, in overleg, de volledige handelswaarde of restwaarde aangerekend worden of 
kan men hetzelfde spel zelf aankopen ter vervanging. 

• Als de meegeleverde plastieken bakken met spelonderdelen niet of beschadigd worden terugbezorgd, wordt daarvoor 
een vervangingsbedrag van 5 EUR aangerekend.  

• Bij te laat inleveren dient een boete van 0,25 EUR per spel, per week te worden betaald. Een fotokopie van ontbrekende 
spelregels kost 0,10 EUR per blad. 

 
7. In de Speel-o-theek wordt niet gespeeld of speelgoed door kinderen uitgetest.  

 
8. De medewerkers van de Speel-o-theek hebben het recht om bij ernstige inbreuk op dit reglement de lidkaart in te trekken 

of een eventueel nieuw lidmaatschap te weigeren.  
 

9. Noch de Speel-o-theek, noch de Gezinsbond is aansprakelijk voor eventuele ongevallen veroorzaakt met of door het 
geleende speelgoed. 
 

Contactadres Speel-o-theek “De Belleborre” : 
 

Ariane Lesage, Vlierbeekberg 131, 3090 Overijse, tel. 02-657 30 53 
e-mail: speelotheek@gezinsbond-overijse.be  
 
Contactadres Gezinsbond Overijse:  
Roger Dewaegenaere, secretaris, Brusselsesteenweg 605, 3090 Overijse, tel. 02-657.40.26 
Website: www.gezinsbond.be/overijse 
 


