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Uitleenreglement spelmateriaal
Huis van het Kind
Algemene regels
Voor wie?
Het spelmateriaal van Huis van het Kind kan uitgeleend worden door jeugdverenigingen,
onthaalouders, kinderdagverblijven, IBO’s en scholen van Assenede, gezinsbond en Katrol.
Hoe reserveren
Om het materiaal te ontlenen, moet dit eerst gereserveerd worden via Huis van het Kind per mail
huisvanhetkind@assenede.be of telefonisch 09 218 78 92.
Waar en wanneer reservatie ophalen/terugbrengen
Het spelmateriaal kan tijdens de openingsuren opgehaald/teruggebracht worden bij de dienst Vrije
Tijd. De openingsuren van de dienst zijn:
• Maandag: 09u00 tot 12u00
• Dinsdag: 09u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 18u45
• Woensdag: 09u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00
• Donderdag: 09u00 tot 12u00
• Vrijdag: 09u00 tot 12u00
Als het niet lukt om erom te komen of terug te brengen tijdens de openingsuren, dan maakt u best
een afspraak met de dienst Vrije Tijd.
De lener van de spelmateriaal
De lener is zelf verantwoordelijk voor het geleende materiaal. De gemeente Assenede kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor materiële, lichamelijke of geestelijke schade als gevolg van het
gebruik van het geleende materiaal.
Dit reglement wordt voorgelegd bij ontlening van spelmateriaal van Huis van het Kind door de dienst
Vrije Tijd. Bij de ontlening van het spelmateriaal moet de lener akkoord gaan en zich aan de
afgesproken regels houden van dit reglement. Dit reglement zal ook door elke ontlener ondertekend
moeten worden.

Uitleenregels
Waarborg
Er wordt per set van spelmateriaal een waarborg van 20,00 euro gevraagd. Dit wordt telkens cash
betaald op de Dienst Vrije Tijd.
- Deze waarborg wordt terugbetaald als het materiaal proper, compleet en in goede staat
wordt teruggebracht. Dit wordt gecontroleerd bij het terugbrengen.
- Als het materiaal stuk of verloren is, wordt de kostprijs bekeken. Afhankelijk van de kostprijs
wordt een deel van de waarborg ingehouden of zal er extra kost worden aangerekend
bovenop de waarborg.
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Hoelang uitlenen
De uitleenperiode bedraagt maximum 2 weken.

Boete – en schade bepalingen
Het materiaal wordt volledig terug gebracht, controle achteraf is nodig! Een beschrijving van het
materiaal zit bij het spelmateriaal.
Boetes
Bij het laattijdig terugbrengen wordt er per extra dag een boete van 1,00 euro aangerekend.
Bij het niet-terugbrengen van het materiaal wordt de aankoopprijs van het materiaal aangerekend.
Indien het meermaals voorgevallen is dat het materiaal te laat of in slechte staat teruggebracht
wordt, dan kan de dienst Vrije Tijd beslissen om toegang tot het materiaal te ontzeggen.
Schade
Bij schade wordt de kostprijs van het spelmateriaal verrekend.

Onderstaande gegevens worden opgenomen in het formulier.
Contactgegevens ontlener:
Naam:
Organisatie:
Adres:
Telefoonnummer:
Mailadres:
Opgemaakt te Assenede op 30.04.2021.
Voor akkoord,
Handtekening + datum:
………………………………….………………………………………………………………………
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