Beste Baasjes,
Spelen is erg belangrijk voor honden. Het daagt ze geestelijk uit, verbetert hun vaardigheden en houdt ze fysiek
lekker bezig. Maar welke puzzel of speeltje is nu geschikt voor jouw hond? En hoe houd ik mijn hond
enthousiast? Door te variëren met speelgoed en puzzels! Daarom nu een Speel-o-theek bij Hondenschool
Doggies en Smulders Diervoeders.

Hoe werkt het?
1. De speel-o-theek leent speelgoed uit aan klanten van Hondenschool Doggies en Smulders Diervoeders.
2.

Speelgoed kan op beide plaatsen geleend en teruggebracht worden.

3.

Er is geen abonnement aan de speel-o-theek verbonden. In plaats daarvan vragen wij per uitleen een huur
en een borg.

4.

Spellen worden per keer, inclusief de borg, afgerekend. De uitleenkosten en borg, staan per spel op de
uitleenlijst.

5.

Maximale uitleen per klant: 2 spellen

6.

De uitleentermijn is gesteld op 2 weken. Verlening is mogelijk op voorwaarde dat het speelgoed niet is
gereserveerd. Wanneer u heeft gereserveerd, zal er contact met u worden opgenomen zodra het spel
weer beschikbaar is.

7.

Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt er per week een boete berekend van €10,00. Is het spel na 4
weken na de start van de uitleendatum nog steeds niet teruggebracht dan verliest u de borg.

8.

De speel-o-theek verwacht dat het speelgoed schoon en compleet terug komt. Stop het speelgoed,
ondanks dat het op sommige verpakkingen wel vermeld staat, NIET in de vaatwasser. Gebruik in plaats
daarvan een heet handsopje. Dan blijft het speelgoed langer mooi.

9.

Mocht u het speelgoed willen kopen, dan krijgt u geen leengeld terug. U krijgt een nieuw product en
betaald de verkoopprijs die op de uitleenlijst staat.

10. Mocht er onverhoopt schade aan het speelgoed ontstaan, dan moet u dit zelf bij teruggave melden. Er kan
een vergoeding worden gevraagd; dit ter beoordeling van de medewerkers. Bij verlies of grove
beschadiging verliest u de borg.
11. Bij het verliezen van de borg, blijft het spel eigendom van de Speel-o-Theek.
12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Hondenschool Doggies/Smulders Diervoeders.
13. U bent te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uzelf, uw omgeving en uw dier.

Veel plezier! Hondenschool Doggies en Smulders Diervoeders

