
HERVASTSTELLEN INTERN REGLEMENT SPEELOTHEEK DE SPEELKRIEBEL. 

SPEELOTHEEK 

GEMEENTE KOKSIJDE 

 

 
INTERN REGLEMENT 

 

1. Naam : De Speel riebel  

 
 
2. De speelotheek De Speelkriebel is een gemeentelijk initiatief en valt onder de  
bevoegdheid van schepen voor kinderopvang.  
 
Organiserend Bestuur : Gemeentebestuur Koksijde 

Zeelaan 303 -8670 Koksijde 

058 -53 30 30  
 
 

3. Doel van de werking  
 
In de speelotheek kunt u educatief spelmateriaal ontlenen voor kinderen van 0 tot 12 jaar.  
Het spelmateriaal stimuleert de kinderen in hun persoonlijkheidsontwikkeling en is  
ingedeeld op basis van volgende ontwikkelingsschijf.  
 

 
 
Met de speelotheek willen we ouders op een budgetvriendelijke manier ondersteunen 
in hun zoektocht naar het ideale spelmateriaal voor hun kind. 
In de speelotheek kunt u niet alleen terecht voor het ontlenen van spelmateriaal, u kunt er 
eveneens terecht voor informatie omtrent spelen en ontwikkeling. 
Spelen is immers een recht voor elk kind; spelen is van kapitaal belang om zichzelf en de 
wereld te leren kennen. 
 
 
4. Waar vindt u de speelotheek? 
 
De Speelkriebel vindt u terug in de lokalen van de Dienst voor Onthaalouders – Leopold II Laan 4 – 8670 
Koksijde-Oostduinkerke 
 
 
5. Wie kan er gebruik van maken ?  
 
De speelotheek is er in de eerste plaats voor de kinderen en ouders (opvoeders) uit de 
gemeente Koksijde. 
Kinderen jonger dan 10 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassene. 
Om spelmateriaal te kunnen ontlenen moet je als lid zijn ingeschreven en betaal je jaarlijks lidgeld. 
 
Er kan enkel ingeschreven worden op vertoon van de identiteitskaart. 
 



Bij inschrijving ontvangt u een lidkaart, die geldig blijft tot het eind van het jaar. 
De lidkaart is persoonlijk en kan niet door anderen gebruikt worden. 
Bij verlies van de lidkaart moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden aan de 
speelotheek; u ontvangt dan een nieuwe lidkaart aan € 0,50. 

 
 
6. Openingsuren  
 
elke woensdag     14u tot 17u (niet tijdens schoolvakanties) 
elke 1e zaterdag van de maand  9u tot 11u30 
 
 
7. Prijs jaarlijks lidgeld  
 
A. Voor inwoners van Koksijde 
€ 2,50 voor het eerste ingeschreven kind van een gezin 
€ 1,25 voor het tweede ingeschreven kind van datzelfde gezin 
gratis vanaf het derde ingeschreven kind van datzelfde gezin 
 
B. Voor niet-inwoners 
€ 5,00 voor het eerste ingeschreven kind van een gezin 
€ 2,50 voor het tweede ingeschreven kind van datzelfde gezin 
€ 1,25 vanaf het derde ingeschreven kind van datzelfde gezin 
 
C. Scholen, verenigingen en instellingen 
Een school, instelling of vereniging van Koksijde kan een lidkaart bekomen van € 5,00. 
 
D. Scholen, instellingen of verenigingen uit andere gemeentes kunnen een lidkaart bekomen 
van € 7,50 per afgevaardigde. 
 
 
8. Prijs ontlenen  
 
Per stuk speelgoed wordt een leengeld van € 0,50 aangerekend; wat onmiddellijk  
betaald moet worden  
 
 
9. Hoe verloopt een ontlening  
 

 Ontlening is enkel mogelijk op vertoon van de lidkaart  
 Elk kind kan 3 stukken speelgoed ontlenen 
 Van de ontlener wordt verwacht elk spel te controleren op tekortkomingen alvorens de speelotheek te 

verlaten. Vastgestelde tekortkomingen worden onmiddellijk gemeld.  
Later vastgestelde tekortkomingen vallen ten laste van de ontlener.  

 De termijn van ontlenen is 2 maand; de terugbrengdatum wordt telkens op de uitleenkaart vermeld.  
 De ontleentermijn kan 1 keer verlengd worden tijdens de openingsuren van de speelotheek, waarbij 

opnieuw € 0,50 leengeld per stuk spelmateriaal wordt aangerekend.  
 Alle spelmateriaal wordt na het ontlenen proper, intact en volledig teruggebracht.  
 De lener is verantwoordelijk voor het materiaal dat op zijn/haar naam wordt ontleend en mag het 

materiaal niet verder ontlenen.  
 
 

10. Laattijdige inlevering materiaal  
 
Bij het laattijdig inleveren van het spelmateriaal, wordt een boete van € 1,00 per stuk  
spelmateriaal aangerekend.  
 
Dit bedrag wordt vermeerderd met € 1,50 administratiekosten bij het versturen van een  
aanmaningsbericht. Dit aanmaningsbericht wordt verzonden 2 maand na het verstrijken  
van de uitleentermijn.  
 
 
11. Verantwoordelijkheid  
 
De Speelotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen van welke aard 
ook. 
Alle ontleende spelmateriaal dient te worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd 
ontworpen. 
 
 
12. Beschadiging of verlies  
 



 Iedere gebruiker draagt zorg voor het ontleende materiaal  
 Bij verlies of beschadiging moet de schade vergoed worden  
 Wanneer de schade hersteld kan worden, bedraagt de schadevergoeding 10% van de aankoopprijs van 

het beschadigde materiaal.  

 Wanneer de schade niet hersteld kan worden, wordt de totale waarde of aankoopprijs van het 
spelmateriaal aangerekend. 

 De Speelotheek heeft het recht om het speelgoed te controleren binnen een tijdspanne van 24 uur op 
het terugbrengen van het ontleende materiaal. 

 In geval van vastgestelde schade kan de ontlener alsnog binnen de 24 uur na het terugbrengen op de 
hoogte worden gebracht van eventuele tekorten en/of beschadiging. 

 
 

13. Afspraken  
 

 Bij adreswijziging deelt de ontlener het nieuwe adres onmiddellijk mee.  
 Het is verboden om in de speelotheek te snoepen, drinken en te roken.  
 Dieren of hinderlijke voorwerpen blijven best buiten  
 Het is verboden het ontleende speelgoed te gebruiken voor commerciële doelen.  
 Bij diefstal wordt de politie verwittigd.  
 Bij niet naleving van het reglement, is uitsluiting uit de speelotheek mogelijk.  
 

De ondertekening van het reglement is geldig tot een eventueel nieuw reglement van toepassing 
wordt. De laatste versie van het reglement kan verkregen worden op aanvraag of gedownload 
worden via www.bko.koksijde.be. 
Door zich in te schrijven in de speelotheek verklaart elk lid zich akkoord met dit reglement. 
 
 
Goedgekeurd in gemeenteraad : 16/03/2015 
 
 

Wij hopen vooral dat u positieve speelkriebels krijgt bij het 
speelplezier van uw kapoen! 

 
 
Dienst Kinderopvang 
 
Dienst voor Onthaalouders    Buitenschoolse kinderopvang 
 

 058 51 80 74       058 51 34 74 

 
E-mail: onthaalouders@koksijde.be      E-mail: speelplekke@koksijde.be  
Website: www.dvo.koksijde.be    Website: www.bko.koksijde.be 
 

 

 


