INTERGENERATIONELE

SPELOTHEEK
LENING VAN SPELEN
PRIJS
Gezelschapsspelen, speelgoed… 0,50 € per spel per 2 weken.
Reuze Spelen
2,50 € per spel per 2 weken
+ waarborg per spel

VOORWAARDEN
• In orde zijn met de betaling van het lidgeld
• Maximum 5 spelen per familie
• Maximum 10 spelen per personeelslid van een instelling
• één enkele verlenging toegestaan aan dezelfde prijsvoorwaarden en dezelfde duur als voor de normale leningen
• De lener moet controleren of het spel volledig en in goede
staat is bij het lenen. Bij het terugbrengen van het spel, zal de
ludothecaris de verificatie doen

BOETES
Vertraging :
• 1,00 € per week voor een gezelschapspel, een ander speelgoed
• 5,00 € per week voor een reuze spel
Problemen bij de teruggave van een spel :
1ste graad
Vuil of onvolledig spel teruggebracht: verplichting van heruitlening van het spel om te proberen het ontbrekende stuk/de
ontbrekende stukken terug te vinden, of om het spel te reinigen
2de graad
Boete van 2,00 €
•
per ontbrekend stuk van het spel, indien deze stukken
gemakkelijk vervangbaar zijn of als ze verwaarloosbaar zijn
voor het goed gebruik van het spel.
• wanneer het spel opnieuw wordt vuilgemaakt
3de graad
Het beschadigde, niet teruggebrachte spel, waarvan veel stukken
ontbreken, zodat het niet langer op een correcte manier kan
gebruikt worden of wanneer deze stukken onvervangbaar zijn
(dus spelletjes die niet meer kunnen uitgeleend worden), moet:
• hetzij vervangen worden door de lener, (prioriteit)
• hetzij terugbetaald worden aan de spelotheek
Online catalogus te vinden via google
SPECULOOS
Jean Dubrucqlaan 82 • 1080 Molenbeek
T : 02 / 428.08.75
ludo.speculoos@molenbeek.irisnet.be
Ludothèque Speculoos Spelotheek
Metro Belgica of Simonis - Tram 51 - Bus 14
Met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen van Molenbeek
VU : College van Burgemeester & Schepenen, Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 Molenbeek
Niet op de openbare weg gooien

