
 

 

 

                                                                                   De Meern, 2022 

Beste bezoeker van de speelgoedbank, 

Vrijwilligers van de speelgoedbank heten u welkom en helpen uw kinderen graag bij het uitzoeken 

van speelgoed. Om u te laten weten hoe wij werken hebben wij onze huisregels hieronder voor u 

opgesteld. 

❖ Kinderen van 0, 1,2 en 3 jaar mogen thuis blijven, u krijgt voor hen een tas 

speelgoed mee.  

❖ Vanaf de 4e verjaardag tot en met 12 jaar mogen de kinderen in de winkel zelf 

speelgoed uitzoeken, ouders wachten buiten 

❖ Er is 10 minuten voor het hele gezin gereserveerd voor het uitzoeken en inpakken, 

bespreek daarom thuis met uw kinderen wat zij willen kiezen, waar ze graag mee willen 

spelen  

❖ Vrijwilligers helpen uw kinderen bij het uitzoeken van speelgoed, waarbij wij zorgen dat 

uw kind speelgoed uitkiest wat bij zijn/ haar leeftijd past.  

❖ Wilt u uw kind zien in de winkel, dan kan dat voor het winkelraam buiten 

❖ U neemt boodschappentassen mee 

❖ U wordt geholpen op volgorde van aanmelding 

❖ Ieder kind mag 2 stuks speelgoed uitzoeken en daarnaast nog een boek en krijgt uw kind 

een cadeautje uit de grabbelman 

❖ Rondom de verjaardag van een kind mag hij of zij 1 extra stuks speelgoed uitzoeken uit 

het schap of van de verjaardag plank  

❖ Alle knuffels, verkleedkleren, poppen en poppenkleren zijn gewassen  

❖ We ruilen geen speelgoed 

❖ U bent te gast in het bedrijfspand van Boreco waar de speelgoedbank gehuisvest is 

❖ In en om het gebouw mag niet gerookt worden 

❖ Uw afval gooit u in de prullenbak of neemt u mee naar huis 

❖ Vrijwilligers van de speelgoedbank tekenen voor geheimhoudingsplicht en het gedrags-

regelement en gaan vertrouwelijk om met privacygevoelige informatie over alle bezoekers 

die zij ontmoeten bij de speelgoedbank 

❖ Speelgoed van de speelgoedbank valt niet onder een garantie en de speelgoedbank is niet 

aansprakelijk voor het gebruik van het speelgoed, u tekent hier elke uitgifte voor 

❖ Er zijn geen fietsen en geen spelcomputers. In de mail van deze bijlage 

vindt u informatie waar u met uw U pas met korting een fiets kan 

kopen                                                                                                                                                   

                                           Namens de vrijwilligers van 

Stichting Speelgoedbank De Meern 


