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1. Openingsuren en locaties Spelbus
Een overzicht met de standplaatsen, dienstregeling en (tijdelijke) aanpassingen aan de
dienstregeling van de Spelbus
kan je gratis aanvragen via de Spelbus, het secretariaat van Gekkoo vzw en de
deelnemende Huizen van het Kind
staat online op www.gekkoo.be, klik door naar Spelbus
De Spelbus rijdt niet uit op feestdagen. Tijdens schoolvakanties is een aangepaste
dienstregeling mogelijk.

2. Lidmaatschap Spelbus
Om lid te worden van de Spelbus moet je een A-kaart hebben en jaarlijks lidgeld betalen.
Een A-kaart is gratis. Laat je A-kaart maken in de Spelbus of in één van de stedelijke Akaartlocaties. Je moet alleen je identiteitskaart voorleggen. Alle info over de A-kaart vind
je op www.antwerpen.be, zoek op A-kaart.
Lid worden en lidgeld betalen kan je enkel in de Spelbus en met cash geld. Briefjes van
100 euro of hoger worden niet aanvaard. Bij de eerste ontlening betaal je een bijdrage
van 5 euro. Daarna mag je 12 maanden lang gratis speelgoed lenen. Het lidmaatschap
moet je jaarlijks hernieuwen.
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3. Speelgoed lenen
Leden van de Spelbus mogen per keer maximum 3 stuks speelgoed lenen.
Lenen van speelgoed kan enkel door een volwassene. Kinderen moeten vergezeld zijn
door een volwassene om speelgoed te mogen lenen.
Je mag het speelgoed niet verder uitlenen aan derden.
Je bent verantwoordelijk voor het op jouw naam geleende speelgoed.
Je mag het speelgoed 3 weken bijhouden, te tellen vanaf de datum van ontlening.
Verlengen van de leentermijn is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen
met de verantwoordelijke van de Spelbus.
Je kan enkel nieuw speelgoed lenen:
als je eerder ontleend speelgoed terug inlevert
als er geen lopende rekeningen of twistpunten zijn

4. Speelgoed inleveren
Voor het binnenbrengen moet je het speelgoed nakijken zodat je eventuele
beschadigingen of tekorten onmiddellijk aan de Spelbus-medewerker kan melden.
Je moet het speelgoed netjes en volledig terug brengen, in dezelfde staat als waarin je
het ontleende.
Puzzels breng je in de mate van het mogelijke ‘gemaakt’ terug (dat maakt de controle bij
het binnenbrengen eenvoudiger).
Wanneer je speelgoed inlevert, controleert de Spelbusmedewerker samen met jou of het
speelgoed niet beschadigd is en of er geen stukken ontbreken. Later volgt nog een
interne controle op het secretariaat van Gekkoo. Wanneer dan blijkt dat toch er toch
schade is of stukken ontbreken, dan neemt de Spelbusverantwoordelijke contact met je
op.
Bij het inleveren van speelgoed bij de Spelbus wordt onmiddellijk geregistreerd in het
systeem dat het speelgoed binnengebracht is.
Bij het inleveren van speelgoed op het secretariaat van Gekkoo vzw of bij een van de
deelnemende Huizen van het Kind krijg je een bewijs van inlevering.
Speelgoed inleveren in de brievenbus is niet toegestaan.

5. Speelgoed te laat inleveren
Als je speelgoed te laat inlevert, betaal je leengeld.
Het leengeld bedraagt 0,10 euro per stuk speelgoed per kalenderdag. De termijn begint
te tellen vanaf de dag volgend op de voorziene inleverdatum.
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6. Schade, verlies en diefstal
De Spelbus is niet verantwoordelijk voor schade, verlies en diefstal.
In geval van schade of verlies krijg je een boete. De hoogte van de boete is afhankelijk
van de aard van de schade of het verlies en de aankoopwaarde van het speelgoed:
BOETE < 5 euro: er ontbreken kleine onderdelen die gemakkelijk vervangen
kunnen worden, er is lichte schade
BOETE > 5 euro: er ontbreken grote of moeilijk te vervangen onderdelen, er is
ernstige schade
BOETE % aankoopprijs speelgoed: door de schade of het ontbreken van
onderdelen kan het speelgoed niet langer ontleend worden
BOETE 2 euro: verlies of beschadiging van de speelgoedtas of speelgoeddoos
Het juiste bedrag van de boete wordt bepaald door een Spelbusmedewerker. Bij nietbetaling van de vastgestelde boete zal de verantwoordelijke van de Spelbus het
openstaande bedrag terugvorderen via de bestaande wettelijke middelen. De kosten van
deze procedures zijn volledig voor jouw rekening. Indien je de ontbrekende onderdelen
inlevert binnen 3 weken na de vaststelling, vervalt de boete.

7. Leenverbod
Zolang er boete of leengeld moet betaald worden kan je geen speelgoed ontlenen. Pas na
betaling van openstaande bedragen kan je opnieuw speelgoed ontlenen.
Op het consequent overtreden van het reglement kan een permanent ontleenverbod
volgen.
Deze ontleenverboden en rappels kunnen je mondeling, telefonisch, per e-mail of per
post meegedeeld worden.

8. Reserveren van speelgoed
Je kan geen speelgoed reserveren. Je kan wel per e-mail vragen dat de Spelbus het
gewenste artikel meeneemt op zijn volgende rit. Garantie dat het artikel vrij is, wordt
niet gegeven. Doe je aanvraag via spelbus@gekkoo.be.
De catalogus kan je raadplegen op www.gekkoo.be, klik op Spelbus.

9. Akkoord
Door je als lid in te schrijven verklaar je je akkoord met dit reglement, waarvan je een
exemplaar krijgt bij inschrijving.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de verantwoordelijken van
de Spelbus.
Wie dit reglement niet respecteert kan de toegang tot de Spelbus en lidmaatschap
ontnomen worden.
Eventuele bezwaren die steunen op de toepassing van dit reglement moeten schriftelijk
gericht worden naar de verantwoordelijke van de Spelbus. Per e-mail naar
spelbus@gekkoo.be, uiterlijk 14 dagen nadat het bewuste feit zich heeft voorgedaan of
per post naar Gekkoo vzw, Limburgstraat 49-53 2020 Antwerpen.
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