
I. ALGEMEENHEDEN
Artikel 1
De intergenerationele spelotheek SPECULOOS ligt in de 
Jean Dubrucqlaan, 82 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek. Deze 
spelotheek staat open voor kinderen, jongeren, volwassenen, 
senioren, ongeacht de leeftijd, het geslacht, de nationaliteit, 
de godsdienst of de sociale status.

Artikel 2
De spelotheek mag niet als kinderdagverblijf beschouwd 
worden, ze is bedoeld als speelruimte en ook als 
ontmoetingsplaats tussen personen van verschillende 
leeftijden. Het onthaalproject, beschikbaar bij de spelotheek, 
herneemt de activiteiten georganiseerd door de spelotheek 
alsook zijn onthaalpraktijken, zijn methodologische keuzes en 
de middelen die hij inzet.

Artikel 3
De uurroosters verschillen naargelang de activiteiten en 
leeftijdscategorieën. De uurrooster hangt uit in de lokalen 
van de spelotheek en vermeld in de brochure van de 
spelotheek alsook op de internetsite van de Gemeente Sint-
Jans-Molenbeek. Elke wijziging van de uurrooster zal worden 
meegedeeld aan de leden.

Artikel 4
De spelletjes ter beschikking van het publiek alsook de 
uitgeleende spelletjes zijn het eigendom van de spelotheek.

II. INSCHRIJVING
Artikel 5
Elke persoon die de spelotheek bezoekt moet op voorhand 
ingeschreven zijn. 
Bij de inschrijving moeten de minderjarigen vergezeld zijn van 
een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger om kennis 
te nemen van dit reglement alsook van inschrijvings- en 
leenvoorwaarden.
Een inschrijvingsformulier met alle nuttige inlichtingen wordt 
ingevuld en ondertekend door één van de ouders of door de 
volwassene die het kind inschrijft. De leefregels die binnen de 
spelotheek van toepassing zijn staan hierop vermeld.

Artikel 6
•  Voor de gezinnen bedraagt het inschrijvingsgeld 5,00 EUR per 

jaar (gezin)
•  Voor personen die deel uitmaken van een instelling (school, 

vereniging, …), is de inschrijving gratis. Een persoonlijke 
inschrijvingsfiche moet echter ingevuld worden met 
vermelding van de gegevens van de instelling en met 
het stempel van de instelling of de handtekening van de 
verantwoordelijke.

De inschrijving is geldig voor exact één jaar.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

SPELOTHEEK
INTERGENERATIONELE

Artikel 20
Activiteiten, opvang, uitstappen en animatie vinden plaats 
volgens een strikte uurrooster die meegedeeld wordt aan de 
deelnemers.
De deelnemers moeten deze uurroosters respecteren. De 
kinderen mogen de spelotheek of de plaats van animatie niet 
verlaten tijdens een activiteit waarvoor ze ingeschreven zijn.

Artikel 21
Om veiligheidsredenen wordt aan de ouders van kinderen jonger 
dan 8 jaar gevraagd erop toe te zien dat hun kinderen steeds 
vergezeld zijn door een ouder of door een verantwoordelijke 
volwassene (oudere broer/zus, tante, enz… ouder dan 18 jaar).
Kinderen ouder dan 8 en jonger dan 16 jaar moeten een 
schriftelijke toelating hebben, ondertekend door hun ouders, 
waarin de ouders bevestigen dat ze hun kinderen toelaten 
alleen naar de spelotheek te komen of na een animatie 
georganiseerd door de spelotheek alleen naar huis terug te 
gaan.

Artikel 22
Alle leden van de spelotheek nemen kennis van huidig 
reglement en aanvaarden de inhoud ervan; bij het niet 
respecteren van huidig reglement, kan de toegangskaart tot de 
spelotheek teruggetrokken worden.

Artikel 23
De medewerker van de spelotheek behoudt zich het recht om 
elke kwestie aan te halen die niet in huidig reglement voorkomt.

V. AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 24
De medewerker van de spelotheek ondertekent een 
verzekeringspolis betreffende “burgerlijke aansprakelijkheid” 
die de schadegevallen bedekt die kunnen aangebracht 
worden aan deelnemers en aan derden door de activiteiten 
georganiseerd door de spelotheek. De ouders blijven echter 
verantwoordelijk voor hun minderjarig(e) kind(eren).

Artikel 25
De aansprakelijkheid van de spelotheek kan in geen geval in 
vraag worden gesteld, onder geen enkele vorm, betreffende 
het ongeval of de schade toegebracht aan de uitleners of aan 
derden, door het gebruik van het uitgeleende spel.

Artikel 26
De spelotheek ziet af van elke aansprakelijkheid betreffende 
diefstal of schade aan persoonlijke voorwerpen in de lokalen 
van de spelotheek.

Artikel 27
Huidig reglement annuleert en vervangt de vorige reglementen 
van inwendige orde van de spelotheek. Huidig reglement 
wordt van kracht en toegepast vanaf 1ste mei 2015 of vanaf de 
vijfde dag die volgt op de dag van de bekendmaking ervan door 
middel van de publicatie.
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III. FINANCIËLE DEELNAME
Artikel 7
Voor personen die deelnemen aan workshops en/of aan 
uitstappen: het bedrag voor financiële deelname per voorziene 
activiteit verschilt volgens het voorgestelde programma door 
de spelotheek.
De financiële deelname bedraagt in ieder geval niet meer dan 
4,00 € per persoon voor een opvang van minder dan 3 uur.
Voor groepsanimaties wordt een financiële deelname van 
0,50 € per deelnemer gevraagd. De begeleiders betalen niets.

Artikel 8
Het lenen van spelletjes kan enkel tijdens de openingsuren van 
de speelzaal (zie het uurrooster op de internetsite van Sint-
Jans-Molenbeek) of op afspraak, enkel voor personeelsleden 
van de instelling.

Artikel 9
Elk gezin of personeelslid van de instelling ontvangt slechts één 
lidkaart. Bij verlies van deze wordt een forfaitair bedrag van 
5,00 € gevraagd voor de vervanging.

Artikel 10
De huurprijs voor (gezelschaps)spelletjes en bepaalde 
sportbenodigdheden, voor binnen of buiten, bedraagt 0,50 € 
per uitgeleend spelletje en gedurende 2 weken.
Elk gezin kan slechts 5 spelletjes tegelijkertijd lenen.
Elk personeelslid van dezelfde instelling kan maximum 
10 spelletjes tegelijkertijd lenen.

Artikel 11
De huurprijs voor zeer grote of omvangrijke spelletjes 
(opgenomen in een bijzondere catalogus en regelmatig 
bijgewerkt) bedraagt 2,50 € per uitgeleend spel gedurende 
2 weken. Elk gezin kan slechts 5 spelletjes tegelijkertijd lenen.
Elk personeelslid van dezelfde instelling kan maximum 
10 spelletjes tegelijkertijd lenen.

Artikel 12
Er wordt één enkele verlenging toegestaan per gezin en 
per personeelslid van dezelfde instelling. Deze verlenging is 
onderworpen aan dezelfde prijsvoorwaarden en dezelfde duur 
als voor de uitleningen hernomen in bovenstaand artikel. De 
aanvraag tot verlenging moet ten laatste gebeuren op de laatste 
dag van de uitlening en gericht worden naar de spelotheek, ter 
plaatse, per telefoon of per elektronische brief.

Artikel 13
Het is mogelijk af te wijken van de voorwaarden voor de duur 
van een uitlening of van het maximum aantal dagen, indien de 
aanvrager deze afwijking kan rechtvaardigen aan de medewerkers 
van de spelotheek en deze laatsten dit aanvaarden.

Artikel 14
Voor de zeer grote of omvangrijke spelen, wordt per uitgeleend 
spel een borgsom gevraagd, gelijk aan 20% van de aankoopprijs 
van het spel. De prijs van de borgsom staat vermeld in de 
bijzondere catalogus. 

Artikel 15
De lener moet controleren of het spel volledig en in goede staat 
is bij de uitlening.
Indien de lener bij de uitlening vaststelt dat het spel niet volledig 
of beschadigd is, moet hij dit melden aan een medewerker 
van de spelotheek. Bij gebrek aan deze melding wordt ervan 
uitgegaan dat het spel in goede staat en/of volledig werd 
uitgeleend.

Artikel 16
De lener verbindt zich ertoe het spel in goede staat, proper en 
volledig terug te brengen ten laatste op de laatste dag van de 
uitlening. Deze datum wordt bij de uitlening meegedeeld aan 
de lener. Bij het terugbrengen van het spel wordt een inventaris 
van de inhoud van het spel uitgevoerd door een medewerker 
van de spelotheek, wanneer mogelijk in het bijzijn van de 
lener en voordat het terug uitgeleend wordt. Bij de uitvoering 
van deze inventaris in afwezigheid van de lener, erkent deze 
nadrukkelijk dat de inventaris op een eerlijke manier uitgevoerd 
is door de spelotheek en dat hij de inhoud niet betwist. 
Wanneer wordt vastgesteld dat een spel onvolledig, vuil of in 
slechte staat is, krijgt de lener de sancties voorzien in artikel 18 
van huidig reglement.

Artikel 17
Bij laattijdig terugbrengen van een uitgeleend spel, moet de 
uitlener een boete betalen. Deze boete is gelijk aan het dubbele 
van de huurprijs van het spel per begonnen week (ongeacht 
het gaat om 1, 2, 3, 4, 5 of 6 dagen, wordt de laattijdigheid 
berekend als één week).  
Deze boete bedraagt dus 1,00 € per week en per “klassiek” 
uitgeleend spel en 5,00 € per zeer groot of omvangrijk spel.

Artikel 18
De lener die een vuil of onvolledig spel terugbrengt moet 
boetes betalen die trapsgewijs berekend worden, zoals volgt:

•  1ste graad: de lener die een vuil of onvolledig spel 
terugbrengt, moet het spel opnieuw meenemen gedurende 
2 weken, aan dezelfde huurvoorwaarden, om te proberen het 
ontbrekende stuk/de ontbrekende stukken terug te vinden, 
of om het spel proper te maken. Het stuk/de stukken mag/
mogen vervangen worden door identieke stukken of door 
stukken die er goed op lijken.

•  2de graad: indien de toepassing van de sanctie voorzien 
in 1ste graad hierboven geen resultaat oplevert, wordt een 
boete gegeven van 2,00 € per ontbrekend stuk van het spel, 
indien deze stukken gemakkelijk vervangbaar zijn of als ze 
verwaarloosbaar zijn voor het goede gebruik van het spel. Er 
wordt een boete van 2,00 € wordt opgelegd wanneer het spel 
opnieuw wordt vuilgemaakt.

•  3de graad: de beschadigde, niet teruggebrachte spelletje 
waarbij veel stukken ontbreken, zodat deze niet langer op 
een correcte manier kunnen gebruikt worden of wanneer 
deze stukken onvervangbaar zijn (dus spelletjes die niet meer 
kunnen uitgeleend worden), moeten:

-  hetzij vervangen worden door de lener, deze hypothese moet 
voorrang krijgen;

-  hetzij terugbetaald worden aan de spelotheek, aan de 
aankoopprijs van het spel. Deze prijs staat op de verpakking 
van het spel of op de spelfiche in de bijzondere catalogus. 
Indien er een waarborg werd gestort door de lener, zal deze 
afgetrokken worden van de aankoopprijs die door de lener 
moet betaald worden.

IV. REGELS
Artikel 19
Een kopie van de te respecteren leefregels binnen de spelotheek 
wordt meegedeeld aan de leden die naar de spelotheek komen. 
Deze leefregels hangen ook uit in de spelotheek.
Alle leden en bezoekers van de spelotheek moeten steeds de 
bovenvermelde leefregels respecteren.


