ONTLENINGEN SPELOTHEEK LEVEL21
De educatieve spelotheken te Mechelen & Hasselt zijn speciaal voor leerkrachten, leerkrachten in
opleiding, therapeuten en onderwijspersoneel opgericht. Zij kunnen mits het voorleggen van een
bewijs van één van voorgenoemde rollen een lenerspas verkrijgen.
De openingstijden van de spelotheek kan u steeds raadplegen op www.level21.be
Deze tijden kunnen afwijken op feestdagen.
Men wordt ingeschreven in het computersysteem. De lidmaatschapsbijdrage is 15,00 euro. Bij
verlies van de lenerspas wordt tegen een vergoeding van 1,00 euro een nieuwe pas afgeleverd.
Adreswijzigingen moeten zo vlug mogelijk worden meegedeeld.
De standaard uitleentermijn bedraagt 14 dagen en kan niet verlengd. Het ontlenen van een spel is
kost €1 per stuk. Je kan maximaal 2 spellen tegelijkertijd uitlenen
Wie materialen te laat inlevert betaalt een boete: Je betaalt 2 euro per spel per dag achterstand. De
kosten voor het versturen van maningen zijn voor rekening van de lener. Per brief of e-mail wordt
1,00 euro aangerekend. Een aangetekende brief kost 15,00 euro en een brief van de deurwaarder
30,00 euro. Indien de oproepen zonder gevolg blijven, zullen alle wettige middelen gebruikt worden
om de materialen of hun tegenwaarde terug te krijgen. De kosten van deze procedure vallen
eveneens ten laste van de lener.
Alle uitleningen zijn strikt persoonlijk. Het geleende mag niet verder uitgeleend worden. De lener is
steeds verantwoordelijk voor de geleende materialen. Bij het ontlenen van een beschadigd werk
dient de lener het personeel hiervan te verwittigen, zo niet kan de lener aansprakelijk gesteld
worden Indien de lener de materialen om welke reden dan ook, toeval en overmacht inbegrepen,
ernstig beschadigd, onvolledig of niet terugbezorgt, betaalt de lener de kostprijs plus de
verwerkingskosten. Bij een gedeeltelijke beschadiging bepaalt een medewerker van Level21 het
bedrag van de schadevergoeding.
De lener kan voor advies en informatie over de collecties en de dienstverlening beroep doen op de
aanwezige medewerkers van Level21.
Materialen kunnen niet gereserveerd worden. Materialen die niet tot de collectie behoren, kunnen
aangevraagd worden. We bekijken dan de mogelijkheden.
Door in te schrijven stemt men in met dit reglement. Wie dit reglement niet naleeft, kan door
Level21 tijdelijk of definitief uitgesloten worden. Dit gebeurt op voorstel van één van de
medewerkers.
Alle onvoorziene gevallen worden door Lies Vermant als verantwoordelijke van Level21 afgehandeld.

