
08-09-2022/Dagbesteding & Vrije Tijd/EvdV/Vrije Tijd//bibliotheek - speel o theek/uitleenreglement 

 
 
Uitleenreglement Speel-o-theek/Bibliotheek Severinus  
          september 2022 

Algemeen 
1. De speel-o-theek en bibliotheek leent (spel)materiaal, boeken, cd, video  

en dvd uit, geschikt voor kinderen / jongeren en volwassen mensen met een verstandelijke en/ 
of lichamelijke beperking. 
 

2. De Bibliotheek/ Speel-o-theek op de Berkt is gevestigd in “Berksveld”. 
Tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar op nummer: 040-2586125 
Adres  Speel-o-theek / Bibliotheek Severinus Berkt 

   Wilgenman 1, 5507 LG Veldhoven 
De bibliotheek op Akkereind is gevestigd in Restaurant High Chaparral . 
Tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar via het restaurant 040-2586450. 
Adres  Bibliotheek Severinus Akkereind 
  High Chaparral; Blaarthemseweg, 5502 JW Veldhoven 
Algemeen e-mailadres: bibliotheek.berkt@severinus.nl  

 
3. De openingstijden speel-o-theek / bibliotheek de Berkt: 

dinsdagmiddag  14.30 - 16.30 uur 
woensdagmiddag  14.30 - 16.30 uur  Voorleeshalfuurtje 16.00 - 16.30 uur 
donderdagochtend  10.00 - 12.00 uur  Voorleeshalfuurtje 11.00 - 11.30 uur 
vrijdagochtend  10.00 - 12.00 uur  Voorleeshalfuurtje 11.00 - 11.30 uur 
 
De openingstijden bibliotheek Akkereind: 
donderdagmorgen  10.30 - 11.30 uur  (Voorleeshalfuurtje 11.00 – 11.30 uur) 

 
4. Kosten voor het combinatielidmaatschap speel-o-theek/bibliotheek bedragen: 

Per individu: € 18,00 (2022)  Per Woonhuis/groep/afdeling:€ 37,00 (2022) 
Het lidmaatschap van de bibliotheek bedraagt € 7,00 (2022). 
Bij een 2e lidmaatschap uit hetzelfde woonhuis/groep of familie betaald men voor het 2e lid het 
volledige bedrag of men neemt een groepslidmaatschap.  
Bij aanmelding in het laatste kwartaal van het jaar behoeft er geen lidmaatschapsgeld voor het 
lopend jaar betaald te worden.  
 

5. Het lidmaatschapjaar loopt van  januari t/m december. 
Externe leden ontvangen in 1e kwartaal van het nieuwe jaar automatisch een rekening. 
Voor bewoners /woonhuizen/afdelingen van Severinus wordt het intern automatisch afgeboekt. 

 
6. Indien het abonnement niet verlengd wordt dient men dit schriftelijk minimaal 1 maand van 

tevoren op te zeggen. 
Bij afmelding speel-o-theek in de 1e 6 maanden van het jaar volgt een terugboeking van de helft 
van het lidmaatschapsbedrag. Na de 6e maand is er geen terugboeking. 
Bij afmelding voor bibliotheeklidmaatschap volgt geen terugboeking van lidmaatschap bedrag. 

 
7. De speel-o-theek / bibliotheek van Severinus werkt met lidmaatschapskaarten. 

Deze moet meegebracht worden als u materiaal komt lenen. 
Bij definitieve afmelding wordt de lidmaatschapskaart ingenomen. 
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8. Op een individueel / combinatie lidmaatschap mogen per keer 3 stuks uit het assortiment van de 
speel-o-theek geleend worden en 3 stuks uit het assortiment van de bibliotheek. 
  
Op een groep / combinatie lidmaatschap mogen per keer 4 stuks uit het assortiment van de 
speel-o-theek geleend worden en 4 stuks uit het assortiment van de bibliotheek. 
 
Op een bibliotheek lidmaatschap mogen per keer 3 stuks uit het assortiment van de bibliotheek 
geleend worden. 

 
9.  De uitleentermijn voor alle artikelen is 3 weken. 

 
10. Verlenging van de leentermijn voor een periode van 3 weken is mogelijk, mits het artikel niet 

gereserveerd is. 
Verlenging kan zowel telefonisch als ter plekke in de speel-o-theek / bibliotheek. 
In de zomervakantie kan er 1 artikel extra geleend worden. 

 
Gedragsregels 
1. Bij overschrijding van de leentermijn wordt er per artikel / per week € 0,10 boete in rekening 

gebracht.  
Na 2 weken overschrijding van de leentermijn wordt een herinnering gestuurd. 
 

2. Men is zelf verantwoordelijk voor het aantal onderdelen en de inhoud van het geleende 
materiaal. Dit dient men zelf te controleren voor men weggaat. 
 

3. Het materiaal moet zoals ontvangen/meegekregen ook teruggebracht worden. 
Mocht er onverhoopt toch schade zijn ontstaan, gelieve dit bij teruggave te melden. 
Er kan een schadevergoeding worden gevraagd. Deze is afhankelijk van de aankoopprijs en de 
leeftijd van het artikel. 

 
4. Bij inleveren van SOT-artikelen dient de bijbehorende artikelenkaart overhandigd te worden. Bij 

verlies van artikelenkaart wordt een vergoeding van € 2,50 per kaart gevraagd. 
 

5. Als (spel)materiaal incompleet wordt ingeleverd wordt er een vergoeding gevraagd. Deze is 
afhankelijk van de aankoopprijs en de leeftijd van het (spel)materiaal. Hiervoor ontvangt men 
een kwitantie.  

 
6. Wordt het vermiste onderdeel binnen 3 maanden alsnog teruggebracht, ontvangt men het 

betaalde bedrag retour. 
 
7. Een verloren lidmaatschapskaart bibliotheek of speelotheek wordt kosteloos vervangen. 

 
 
Overige 
1. De speel-o-theek kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en / of 

lichamelijk letsel als gevolg van het gebruik van het geleende speelgoed. 
 
2. Met het uitgeven van een nieuw reglement vervallen de bepalingen van het vorige reglement.  

 
3. Zaken waarin het reglement niet in voorziet worden met verantwoordelijke van 

bibliotheek/speelotheek (afdeling Vrije Tijd) besproken. 


