
 

 Speel-o-Theek  
Zuidwolde 

INFORMATIE 
 
Doelstelling van Speel-o-Theek Zuidwolde 
 

Het doel van de Speel-o-Theek is het speelplezier en de spelontwikke-
ling van kinderen van 0 tot 10 jaar bevorderen, door het uitlenen van 
spelmateriaal en het geven van informatie en  
advies. Spelenderwijs leren, lekker buiten kunnen spelen en  
bewegen is daarbij belangrijk. 
  
Waar is de Speel-o-Theek gevestigd? 
 

In ‘De Boerhoorn’ 
Oosterweg 14 
7921 GB Zuidwolde (Dr.) 
 
Inlichtingen of informatie: 
 
Via de Boerhoorn:   0528-37 86 86  
E-mail: speelotheek-zuidwolde@hotmail.com 
Actuele informatie is te vinden op Facebook: Speelotheek Zuidwolde 
 
Openingstijden: 
 

Maandagavond   19.00 – 20.30 uur 
Woensdagavond  19.30 – 21.00 uur 
Donderdagmiddag  13.30 – 15.00 uur 
(In de schoolvakanties en op feestdagen zijn wij gesloten.) 
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Wat is er bij de Speel-o-Theek te vinden? 
 
Bij de Speel-o-Theek is speelgoed te vinden voor kinderen van 
0 tot 10 jaar. Voor elke leeftijd is er een ruim assortiment aan 
speelgoed. Bijvoorbeeld gezelschaps- en educatieve spellen, 
Playmobil, poppenwagens, trekkers, keukentjes, loopfietsjes, 
steps, glijbanen, spelkisten voor verjaardagsfeestjes of een  
familiedag en nog meer verrassend spelmateriaal.  
Het assortiment bestaat uit zowel binnen- als buitenspeelgoed. 
 
Lidmaatschapskosten? 
 
Klein abonnement:    15 euro per jaar  
(3 stuks speelgoed per keer, uitleenperiode 3 weken) 
 
Groot abonnement:    25 euro per jaar   
(6 stuks speelgoed per keer, uitleenperiode 3 weken) 
 
Knipkaart:      7,50 euro per keer   
(10 stuks speelgoed) 
 
Cadeaukaart:      15 euro     
(jaarabonnement) 
 
Hoe kan ik lid worden? 
 
Tijdens de openingstijden van de Speel-o-Theek bent u van 
harte welkom om u in te laten schrijven. Er is altijd iemand 
aanwezig om u te woord te staan. 
 
Vrijwilligerswerk  
 
De Speel-o-Theek is in stand te houden dankzij de inzet van 
vrijwilligers. Bent u zelf geïnteresseerd om als vrijwilliger   
werkzaam te zijn in de Speel-o-Theek, neem dan contact met 
ons op. 

 

Reglement lidmaatschap 
 

 Op vertoon van een lidmaatschapskaart kan speelgoed wor-
den geleend. 

 De uitleenperiode is 3 weken met de mogelijkheid om 1 week 
(telefonisch) te verlengen, indien het speelgoed niet is gereser-
veerd. 

 Reservering van speelgoed is mogelijk, hieraan zijn geen kos-
ten verbonden. 

 Lidmaatschapsgeld wordt per doorlopende machtiging per 
lopend jaar (1 januari - 31 december) geïnd door Welzijn De 
Wolden. 

 Ook als u geen lid bent van de Speel-o-Theek kunt u speelgoed 
lenen d.m.v. een cadeau- of knipkaart. Cadeau- en knipkaarten 
kunnen in de Speel-o-Theek worden gekocht. 

 Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschie-
den vóór 1 december bij Welzijn De Wolden. Hiermee wordt 
een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen. 

 Wordt u voor 1 juli van het lopende jaar lid dan betaalt u het 
volledig lidmaatschap voor het hele jaar. Wordt u na 1 juli lid 
dan betaalt u de helft van het lidmaatschapsgeld. 

Reglement uitleen 
 

 Om misverstanden te voorkomen, telt u het speelgoed bij de 
uitleen en wij bij binnenkomst. Wij adviseren de klant nadruk-
kelijk om bij de uitgifte het speelgoed te controleren op be-
schadigingen en/of ontbrekende delen. 

 Speelmateriaal dient schoon en compleet te worden ingele-
verd. Speelgoed dat niet schoon is teruggebracht moet alsnog 
worden schoongemaakt. 

 Te laat retourneren kost 0,50 euro per week per stuk speel-
goed. 

 Wanneer speelgoed beschadigd of incompleet is, dient dit 
door de klant te worden gemeld. Bij defect of incompleet speel-
goed na gebruik stelt Welzijn De Wolden de klant aansprake-
lijk. De kosten om het ontbrekende of defecte onderdeel te ver-
vangen worden in rekening gebracht. Als het gehele artikel 
kwijt of onbruikbaar is geworden, wordt de dagwaarde in re-
kening gebracht. 

 De Speel-o-Theek is niet verantwoordelijk voor eventuele  
        schade aan personen en goederen door het geleende speel-
        goed. We gaan ervan uit dat u hier zelf voor verzekerd bent. 


