Reglement voor de gemeentelijke Spel-o-theek

Artikel 1.
De gemeentelijke Spel-o-theek is een uitleendienst voor spelmateriaal die gevestigd is te Buisstraat
19D, 2890 Sint-Amands en wordt gecoördineerd door de gemeentelijke jeugddienst.
Artikel 2.
De gemeentelijke Spel-o-theek staat open voor alle Sint-Amandse inwoners, alsook voor scholen en
erkende verenigingen of buurtcomités op het grondgebied.
Artikel 3.
De Spel-o-theek is geopend gedurende het schooljaar, in principe telkens op zaterdagvoormiddag om
de twee weken. De precieze openingsmomenten worden steeds via diverse kanalen
gecommuniceerd.
Artikel 4.
Inschrijven gebeurt steeds op naam en op voorlegging van het identiteitsbewijs. Bij de inschrijving
van een minderjarige is de toestemming van een meerderjarige ouder of voogd vereist. De inschrijver
ontvangt een lenerskaart. Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden
meegedeeld.
Artikel 5.
Het lidgeld bedraagt € 5 voor 12 maanden. Een sociaal tarief is mogelijk. De jeugddienst bepaalt met
de sociale partners van Sint-Amands wie in aanmerking komt voor dit tarief. Verder betaalt de
ontlener per item dat hij/zij wil ontlenen € 1 per stuk speelgoed, speelbox of go-cart.
Artikel 6.
Het aantal stuks dat tegelijkertijd op een lenerskaart wordt uitgeleend is tot 3 beperkt. De
uitleentermijn bedraagt 2 weken.
Scholen, erkende verenigingen en buurtcomités op het grondgebied kunnen onder strikte
voorwaarden tot 10 stuks ontlenen en dit voor de termijn van 2 weken. Voor het ontlenen door een
erkende vereniging, school of buurtcomité zijn volgende spelregels van toepassing:
- De ontlening gebeurt door een Sint-Amandse inwoner die persoonlijk lid is van de Spel-o-theek,
en die zijn/haar band met de vereniging waarvoor hij/zij wenst te ontlenen kan aantonen.
- Er kan slechts materiaal ontleend worden voor een activiteit die kadert binnen de werking van de
vereniging. Dit moet op het moment van ontlening aangetoond worden door het meebrengen van
bijvoorbeeld een folder, affiche of kalender.
- Voor activiteiten tijdens het weekend kunnen maximaal 10 stuks worden ontleend, op
voorwaarde dat ze 10 minuten voor sluitingstijd worden afgehaald en dat deze op het volgende
openingsmoment stipt bij de opening worden teruggebracht.
- Voor activiteiten tijdens de week kunnen er rechtstreeks afspraken worden gemaakt met de
jeugddienst i.v.m. ophaal- en terugbrengmomenten.

Artikel 7.
Wie het geleende speelmateriaal te laat terugbrengt, betaalt € 3 per uitgeleend stuk en per twee
weken achterstand.
Artikel 8.
De uitleningen zijn persoonlijk. Het geleende mag niet verder worden uitgeleend.
Artikel 9.
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam ontleende materialen. Indien bij afhaling van het
materiaal geen bemerkingen worden gesignaleerd door of de ontlener of de Spel-o-theekmedewerker, dan wordt er van uitgegaan dat het materiaal in goede conditie werd meegegeven.
Indien bij inlevering wordt vastgesteld dat het materiaal beschadigd is, dan zijn de hieraan
verbonden kosten voor herstel of vervanging voor rekening van de ontlener. Het college van
burgemeester en schepenen zal het bedrag van de schadevergoeding bepalen.
Artikel 10.
De gemeente Sint-Amands kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of eventuele
andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal.
Artikel 11.
Personen die dit reglement niet naleven en/of de verschuldigde bedragen niet betalen, kunnen
tijdelijk of definitief uitgesloten worden tot het gebruik van de uitleendienst.
Artikel 12.
Door lid te worden van de Spel-o-theek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement dat
hem/haar overhandigd wordt bij inschrijving.
Artikel 13.
Alle betwistingen m.b.t. dit reglement worden beslecht door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 14.
Dit reglement werd aangenomen in de gemeenteraadszitting van 29/09/2015, treedt met
terugwerkende kracht in werking vanaf 01/09/2015 en vervangt daarmee het reglement dat werd
aangenomen in de gemeenteraadszitting d.d. 24/06/2014.

