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Bedankt  …   

Wat zijn we blij dat we kunnen                                                            

terugkijken op een positief                                                                  

speelotheek seizoen. Natuurlijk                                                              

kan dit alleen door onze trouwe                                                            

leden! Daarom hartelijk dank                                                                 

voor het vertrouwen!  

We hopen ook komend seizoen                                                                                               

weer op u te mogen rekenen!  

 

Nieuw seizoen … 

Na de vakantie gaat ons nieuwe seizoen weer van start! 
Alles wordt duurder, maar wij houden gewoon dezelfde tarieven als u van 
ons gewend bent .  
  

Los abonnement   

Los abonnement (lidmaatschapskaart) 

 

Strippenkaarten (voor lenen speelgoed) 

Mini     (3 stuks speelgoed lenen) 
Klein    (6 stuks speelgoed lenen) 

Middel (13 stuks speelgoed lenen) 

Groot   (21 stuks speelgoed lenen) 

                     €   8,00 

                      

                     €   2,50  
€   5,00  

 € 10,00 

 € 15,00 

All-in abonnement:   

Klein    (1-2 stuks speelgoed per keer)  

Groot   (3 stuks of meer speelgoed) 
€  25,00 
€  35,00 

 
Steeds meer leden hebben inmiddels ons all-in abonnement ontdekt: een 

gunstig geprijsd abonnement voor het lidmaatschap én het leengeld 

tezamen. Ook kunt u kosteloos verlengen, gewoon tijdig een mailtje of 

telefoontje en het wordt geregeld.  

Gekozen? … 

 
Wij vragen u het totaalbedrag vóór 15 augustus 2013 over te maken op 
bankrekening 50.10.57.870 t.n.v. speelotheek Vianen o.v.v. uw 
lidmaatschap-nummer en het soort abonnement/strippenkaart. Wij zorgen 
dan dat alles na de vakantie voor u klaar ligt bij de speelotheek !  
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Heeft u al een abonnement voor komend seizoen afgesloten (of krijgt u een 

abonnement via de peuterspeelzaal), dan hoeft u niets te doen en ligt uw 

nieuwe kaart na de vakantie gewoon klaar. Omzetten naar een all-in 

abonnement is overigens altijd mogelijk. Informeer gerust! 

 

Vakantiesluiting … 

 
Woensdag 17 juli :  
laatste openingsdag voor de vakantie, lekker de hele vakantie lenen voor 
de prijs van 3 weken  
 
Woensdag 4 en zaterdag 7 september zijn de eerste dagen na de 
zomervakantie dat we weer open zijn, en waarop u weer van harte welkom 
bent. Als de betaling is gedaan liggen de nieuwe kaarten weer gewoon voor 
u klaar!    
 
 
Graag tot ziens en natuurlijk een fijne vakantie toegewenst namens alle 

vrijwilligers van de speelotheek!  

 

Met vriendelijke groet 

Petra Koeleman, namens het bestuur 

 

 

Adres:      Openingstijden: 

Brugstraat 1 (bij trap naar Stadshof)  Zaterdag    10:00-12:00 uur 

4131 AZ  Vianen    Woensdag  14:00-15:30 uur 

Tel.nr. Secretariaat: 0347-373.124 Extra open:                                                    

1e woensdag v.d. maand 10:00-11:00 uur 

 


