Schoonmaken van speelgoed:
De medewerkers hechten grote waarde aan schoon speelgoed. Hygiene regels volgens het
RIVM worden nageleefd. Het speelgoed wordt schoongemaakt en het moet ook schoon zijn als
het wordt teruggebracht.

Spel & Opvoedpunt
Spelen, ontmoeten en advies

Beschadigd speelgoed:
Reparatiekosten: u betaalt standaard een bedrag van €2,00 aan materiaalkosten. Als speelgoed
niet meer te repareren is betaalt u een door het Spel- en Opvoedpunt te bepalen bedrag als
vergoeding of vervangingswaarde.
Vermist speelgoed:
Als speelgoed niet kan worden ingeleverd omdat het vermist of gestolen is, dan berekenen wij de
nieuwwaarde of (als het niet meer leverbaar is) de aanschafwaarde van vervangend speelgoed.
Aansprakelijkheid:

Als er tijdens de uitleenperiode door middel van het geleende speelgoed schade en/of
letsel wordt toegebracht aan een lid van het Spel- en Opvoedpunt of aan derden – in welke
vorm dan ook - dan kan er nimmer een eis tot schadevergoeding worden ingediend, noch
door het lid, noch door diegene(n) die schade en/of letsel is toegebracht.
Contributie per half jaar

€10,00

Nieuwe abonnementskaart

€2,00

Boete, te laat terug brengen
Missen van een onderdeel

€0,25 per dag per stuk
€2,00 per onderdeel

Beschadigd speelgoed

€2,00 minimaal

Vermissen van speelgoed

Aanschaf- of vervangingswaarde

*Alle bedragen contant te voldoen

Openingstijden

Contact

Maandag

gesloten

Het Spel- en Opvoedpunt

Dinsdag van

11.30 – 16.00 uur

Prinsenhof 4, 2263 EV Leidschendam

Woensdag van

11.30 – 17.00 uur

Tel. 070 200 52 67

Donderdag van

08.30 – 13.30 uur

spelenopvoedpunt@vlietkinderen.nl

Vrijdag van

08.30 – 13.30 uur

www.vlietkinderen.nl/spel-en-opvoed-punt

Informatie over het Spel- en Opvoedpunt
en de speelgoed uitleen

Het abonnement:

Spelen en speelgoed lenen

•

Het speelgoed dat wordt uitgeleend is bedoeld voor kinderen van 0 – 12 jaar.

Bij het Spel- en Opvoedpunt kun je samen met je kind(eren) spelen en speelgoed en speel-

•

Als u lid wilt worden van de speelgoed uitleen schrijft u zich in bij de medewerker. Neem

materiaal lenen tegen een kleine vergoeding. Enthousiaste en deskundige medewerkers staan

hiervoor uw eigen legitimatiebewijs mee. (Rijbewijs, paspoort of ID-kaart)

voor je klaar om je te helpen bij het uitkiezen van geschikt speelgoed en kunnen uitleg geven

•

U ontvangt een abonnementskaart. Deze is nodig als u speelgoed leent en terugbrengt.

over het speelgoed. Probeer het speelgoed rustig uit tijdens een bezoek aan het *Speeluurtje

•

U kunt ieder moment van het jaar lid worden. Het abonnement geldt een half jaar vanaf

van het Spel– en Opvoedpunt.

de datum dat u lid wordt.
U hoeft het abonnement niet op te zeggen. Als u geen gebruik maakt van het abonnement vindt

Stel je opvoedvraag!

geen teruggaaf van de contributie plaats. Indien gewenst kunt u na afloop van een half jaar uw

Het opvoeden van kinderen is leuk, maar kan soms ook vragen of twijfels oproepen. De mede-

abonnement opnieuw activeren bij de medewerker door contributie te betalen.

werkers kunnen samen met jou de dingen op een rijtje zetten. Ze denken met je mee en kunnen
advies en handige tips geven. Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek met de pedagoog,

Uitlenen - hoe gaat dat?

dan kun je bellen voor een afspraak via het nummer 06 814 63 307.

U mag per keer 4 stuks speelgoed lenen. U mag zo vaak speelgoed lenen als u wilt (na inlevering van

Veel gestelde opvoedvragen zijn:

het eerder geleende speelgoed). Er wordt geen speelgoed uitgeleend als er een boete openstaat.

•

Mijn zoontje zegt op alles ‘nee’ en krijgt steeds vaker een driftbui.

•

Help, mijn kind wordt elke nacht een paar keer wakker, ik doe geen oog meer dicht.

Hoe lang mag u het speelgoed lenen?

•

Mijn dochter zit de hele dag met haar telefoon.

De uitleentermijn van speelgoed is 3 weken. In de zomervakantie is dat 6 weken. Er mag 2 keer

•

Mijn kinderen maken zoveel ruzie, ik voel me net een politieagent.

verlengd worden. De datum waarop u het speelgoed terug moet brengen staat op het briefje dat

•

Mijn zoon heeft helemaal geen vrienden. Ik mag me nergens mee bemoeien.

u van ons meekrijgt bij het lenen. Valt deze datum op een dag dat het Spel- en Opvoedpunt is

•

Ik vraag me soms af of ik het wel goed doe.

gesloten, dan brengt u het speelgoed de eerstvolgende openingsdag terug. Als u het speelgoed
te laat terug brengt betaalt u €0,25 boete per dag, per stuk speelgoed.

Ontmoet andere ouders/verzorgers en kinderen tijdens het *Speeluurtje
Ontmoet bij het Spel- en Opvoedpunt ook andere ouders/verzorgers en hun kinderen. U kunt met

Controleren van speelgoed:

elkaar praten en uw eigen ervaringen delen. We organiseren wekelijks het Speeluurtje. De bedoe-

Als u geleend speelgoed inlevert, dient u zelf te zorgen dat het compleet, heel en schoon is.

ling van het Speeluurtje is dat je actief met je kind(eren) speelt. Wij zijn er om vragen te beant-

In de meeste gevallen staan alle onderdelen op het speelgoed of etiket vermeld. U meldt het

woorden. Per Speeluurtje zijn er maximaal drie volwassen welkom. Elke woensdagmiddag tussen

direct aan de medewerker als het speelgoed niet compleet of kapot is. Als dat niet is gemeld,

13.00 en 17.00 uur zijn er Speeluurtjes voor kinderen van 0-12 jaar en hun ouders/verzorgers.

wordt de lener aansprakelijk gesteld voor de schade en/of het ontbreken van onderdelen. De

U kunt zich voor een uur inschrijven via www.Vlietkinderen.nl/SpelenOpvoedpunt/Speeluurtje

medewerker van het Spel- en Opvoedpunt zal de onderdelen ook controleren. Als er iets kwijt

Kom eens langs of bel voor meer informatie.

week terug gevonden, dan krijgt u de €2,00 van ons terug.

is geraakt betaalt u voor elk vermist onderdeel €2,00 boete. Hebt u het onderdeel binnen een
U bent van harte welkom! We vragen u wel
om de coronamaatregelen in acht te nemen,

Ruilen van speelgoed:

handen desinfecteren en afstand bewaren.

Het is niet toegestaan om geleend speelgoed onderling met andere leden te ruilen.
Vriendelijke groet, Gulay en Annet

