
 

  

Huishoudelijk Reglement locatie Izegem 
 

1. Als je lid wil worden, moet je meerderjarig zijn (18 jaar of ouder). Hiervan 
kan gemotiveerd worden afgeweken door de coördinator van de 
Babytheek. 
 

2. Je betaalt 20 euro lidgeld per jaar, tenzij je recht hebt op sociaal tarief 
(€10).  
 

3. Voor je lid kan worden, ga je akkoord met het huishoudelijk reglement. 
We overlopen de regels samen met jou als je de eerste keer langskomt.  
 

4. Wanneer je de eerste keer iets leent in de Babytheek toon je je 
identiteitskaart.  
 

5. We kijken alle spullen samen na, voor je ze meeneemt en als je ze 
terugbrengt. Zorg goed voor de spullen, en breng ze in dezelfde staat 
terug als voor je ze meenam. Maak de spullen proper voor je ze 
terugbrengt. 
 

6. Sommige spullen mag je 6 maanden uitlenen, andere spullen mag je 3 
maanden uitlenen. Je kan het verschil zien in de online catalogus, of je 
kan het vragen aan de medewerkers. 
 

7. Je kan maximum 4 maanden op voorhand spullen reserveren en een 
maximum van 4 spullen per lid. 
 

8. Als je spullen gereserveerd hebt, moet je deze binnen het eerstvolgende 
openingsmoment ophalen. Anders vervalt de reservatie. 
 

9. Breng de spullen op tijd terug. Breng ze binnen de openingsuren naar de 
Babytheek. De openingsuren staan op de website en op de online 
catalogus.  
 



10.  Als je spullen langer wil lenen, kan je dit vragen aan de medewerkers 
van de Babytheek of je kan dit online doen via onze catalogus. Als de 
spullen gereserveerd zijn, kan je ze niet langer lenen. 
 

11.  Als je de spullen te laat terugbrengt, krijg je een boete van €1/artikel per 
openingsmoment. 
 

12.  Als je spullen beschadigd of kapot terugbrengt, ben je hier zelf voor 
verantwoordelijk, ook als je deze schade niet zelf veroorzaakt hebt. Je 
moet dan de kosten van de herstelling betalen of de vervangingskost 
betalen (dit vind je terug op onze website). 
 

13.  Als je spullen kwijtraakt of niet terugbrengt, moet je een 
vervangingskost betalen. De prijs van de spullen staat in de online 
catalogus. 
 

14.  Als je spullen niet terugbrengt of een boete niet betaalt, mag de 
Babytheek hiervoor de rechtbank of de deurwaarder inschakelen. Jij 
betaalt de kosten daarvan. 
 

15.  Je mag de spullen enkel zelf gebruiken. 
 

16.  Je mag enkel spullen lenen als je lid bent. 
 

17.  De medewerkers van de Babytheek kunnen je uitleg geven over de 
spullen. Neem enkel spullen mee naar huis als je voldoende weet hoe je 
de spullen juist en veilig kan gebruiken. 
 

18.  De Babytheek is niet verantwoordelijk voor productie-, materiaal-, of 
kwaliteitsdefecten van de spullen. 
 

19.  De Babytheek is nooit verantwoordelijk voor schade of lichamelijke 
verwondingen veroorzaakt door de spullen. 
 

20.  De Babytheek mag leden weigeren. Bijvoorbeeld bij het meermaals 
kwijtspelen van spullen. 
 

21.  De Babytheek mag het huisreglement veranderen.  


