Meer weten?
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over Speelotheek Pinoccio,
bezoek dan onze website op www.speelotheekpinoccio.nl. Of loop eens
vrijblijvend binnen bij de speelotheek. Wij helpen u graag de ontwikkeling
van uw kind te stimuleren met mooi nieuw speelgoed.
U vindt ons in de bibliotheek van Nijkerk.
Openingstijden
Maandagmorgen
Woensdagmorgen
Woensdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagavond

09.30 uur tot 11.30 uur
09.30 uur tot 11.30 uur
14.30 uur tot 16.30 uur
14.30 uur tot 16.30 uur
18.30 uur tot 20.00 uur

Adres
Frieswijkstraat 99
3861 BK Nijkerk
E info@speelotheekpinoccio.nl
T 06 508 911 51 (tijdens openingstijden)
www.speelotheekpinoccio.nl

Volg ons op Facebook

We zien u graag in de Speelotheek!

Spelen. Zo kan het ook!
WELKOM

Speelgoed Lid worden

Playmobil Speelotheek
Dreumescollectie Abonnement Kapla
Vrijwilligers

Taal-/denkspellen

Tarieven

Knipkaart
skelters Lenen

Reserveren Tractoren
Loco Ledenpas loopfiets

Duplo
Nieuwsbrief Speelgoed
Adviseren
Gezelschapsspellen Uitleenwinkel
Bouw en constructie Puky Smartmax Magnetics
En nog veel meer…

Spelen. Zo kan het ook

Wie zijn wij?
Speelotheek Pinoccio is een uitleenwinkel voor speelgoed en biedt een
uitgebreid assortiment speelgoed en spelmateriaal voor kinderen van
0 tot 12 jaar. Onze doelstelling is het spelplezier en de spelontwikkeling van
kinderen in hun eigen omgeving te bevorderen en om kinderen kennis te
laten maken met speelgoed. Daarnaast informeren en adviseren we ouders
en opvoeders graag over spel en speelgoed dat het beste past bij de
ontwikkelingsfase van uw kind. Voor het lenen van ons speelgoed heeft u
een abonnement nodig.
Spelen is goed voor de ontwikkeling
Goed speelgoed is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Door
middel van spel kunnen kinderen zich op bijna alle vlakken ontwikkelen.
Maar speelgoed kan erg duur zijn en soms vindt een kind het maar een
korte periode interessant. Soms zou je speelgoed eerst even willen
uitproberen, voor je het aanschaft. En wie zou zijn kind niet regelmatig nieuw
en uitdagend speelgoed willen aanbieden, zonder daar al teveel geld voor te
betalen. Een speelotheek is daarbij de uitkomst.
Wat is een speelotheek?
Een speelotheek is hetzelfde voor speelgoed, wat een bibliotheek is voor
boeken. Zo kunt u in de speelotheek een breed assortiment speelgoed
vinden ter stimulering van de sociale emotionele ontwikkeling,
lichamelijke ontwikkeling en/of verstandelijke ontwikkeling. Denk aan
bewegingsmaterialen, puzzels, gezelschapsspelen, bouw- en
constructiematerialen, fantasiespeelgoed, enzovoort.
De voordelen op een rij
✓ U kunt goedkoop speelgoed lenen.
✓ Elke 4 weken heeft uw kind de beschikking over ander speelgoed.
✓ Verantwoord advies over passend speelgoed voor uw kind.
✓ U kunt het speelgoed aan laten sluiten bij de interesse van het kind
✓ Goed speelgoed is duur, maar kan nu vóór de aanschaf
uitgeprobeerd worden.

Abonnementen
Voor ieder abonnement geldt een uitleentermijn van 4 weken.
Klein abonnement
Met een klein abonnement kunt u twee stuks speelgoed lenen.
Groot abonnement
Met een groot abonnement kunt u vier stuks speelgoed lenen.
Dreumes abonnement
Voor kinderen van 0 tot 2 jaar is er een speciaal dreumesabonnement.
U kunt dan per keer 1 stuk speelgoed lenen uit de dreumescollectie.
Knipkaart/Kadobon
Met een knipkaart/kadobon kunt u totaal 5x speelgoed lenen. Per knip kunt
u 1 stuk speelgoed lenen (met een maximum van 2 stuks per keer).
Wordt u aansluitend lid, dan betaalt u geen inschrijfgeld.
Vrijwilligersabonnement GRATIS
U mag als u vrijwilliger bent, 2 stuks speelgoed lenen per keer. Wil je als
vrijwilliger 4 stuks speelgoed lenen dan betaal je een kleine vergoeding
Tarieven
Klein abonnement:
Groot abonnement:
Dreumes abonnement:
Knipkaart/kadobon
Vrijwilligersabonnement:
* Inschrijfgeld eenmalig

€ 27,00*per jaar - 2 stuks speelgoed lenen
€ 35,00*per jaar - 4 stuks speelgoed lenen
€ 11,00*per jaar - 1 stuk speelgoed lenen
€ 7,50 per kaart - 5 stuks speelgoed lenen
gratis - 2 stuks/ € 10,00 - 4 stuks speelgoed
€ 2,50

Opzeggen
U kunt het abonnement uitsluitend schriftelijk opzeggen voor het einde van
het kalenderjaar. Een abonnement wordt stilzwijgend met 1 jaar verlengd.
Tarieven bij vermissingen, beschadigingen etc.
Vergoeding voor vermissing en beschadiging
€ 1,00 per onderdeel
Vergoeding voor niet schoongemaakt speelgoed
€ 1,00
Reserveringskosten
€ 0,50
Maken nieuw pasje bij verlies
€ 1,50
Te laat ingeleverd speelgoed
€ 0,50**
** voor elk stuk speelgoed voor iedere week of gedeelte van de week
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