
Algemene Voorwaarden Speelotheek 
 

Als je een puzzel huurt betaal je vooraf een borg van € 30,- 
per puzzel. Als de puzzel schoon en heel wordt ingeleverd ontvang je de borg weer 
terug. Het huren van een puzzel kost €2,50 per week. Hierna zijn er diverse 
mogelijkheden; 

- De puzzel mag worden teruggebracht 
- De huurtijd mag verlengt worden 
- Er mag een andere puzzel worden uitgezocht 

Wil je een puzzel komen uitzoeken? Dan kan hiervoor een afspraak worden gemaakt. 
Neem contact op via het contactformulier, de e-mail, telefoon of WhatsApp. 

Huisregels 

• Vooraf betaal je een borg van € 30,- per spel. (Deze wordt contant 
afgerekend) 

• De kosten voor het huren per spel bedragen €2,50 per week, we raden aan 
om een spel minimaal 14 dagen te houden om het de hond goed aan te leren. 

• Wil je de tijd verlengen is dit mogelijk indien het spel niet door iemand anders 
gereserveerd is. 

• Als het spel te laat wordt ingeleverd worden er kosten van € 0,50 per dag in 
rekening gebracht. 

• In verband met de bouw van de spellen, kunnen onderdelen niet vervangen 
worden. Mochten er onderdelen van de puzzel stuk zijn dan zal de borg 
verrekend worden voor de aanschaf van een nieuw spel. 

• Het gehuurde spel wordt na de huurperiode schoon ingeleverd. Als het spel 
vies is zullen er schoonmaakkosten van €3,00 in rekening worden gebracht. 

• Ophalen en inleveren van de spellen gebeurt op afspraak aan de 
Rembrandtlaan 28 in Sprang-Capelle. Voor cursisten van Hondenschool 
“Genieten samen met je hond” bestaat de mogelijkheid het spel op het 
trainingsveld te halen of te retourneren.  

• I.v.m. hygiëne mag er alleen droogvoer worden gebruikt. Indien u dit niet 
heeft kunt u deze in onze webshop bestellen. 
 
Tijd en datum aub vooraf overleggen per mail (info@honden-droom.nl of per 
app/sms bericht 06-17320085) 

 


