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ONLINE RESERVEREN 

SPEEL-O-THEEK BIBELEBONTS 

- 2009 - 
   

 

Vanaf 1 januari 2009 is het mogelijk om online speelgoed te reserveren bij speel-o-

theek Bibelebonts. Hieronder staat aangegeven wie online kan reserveren en hoe dat in 
zijn werk gaat. 

• Alle leden van speel-o-theek Bibelebonts in Veldhoven kunnen gebruik maken van het 
online reserveren. 

• U dient hiervoor wel een inlogcode aan te vragen.  
Dit werkt als volgt:  

� Stuur een e-mail, vanuit het bij de speel-o-theek bekende e-mailadres, naar 

info@speelotheekveldhoven.nl. Vermeld hierin uw naam, adres en lidnummer ( te 

vinden op de lidmaatschapskaart) en geef aan dat u een inlogcode en password 

wilt aanvragen. 

� Op deze e-mail krijgt u een antwoord met daarin uw inlogcode en password. Met 

deze gegevens kunt u linksonder op de website inloggen. 

� Indien u uw password vergeten bent of wilt wijzigen, klik dan op ‘Wachtwoord 
vergeten?’. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt een e-mail met daarin een code 
waarmee u uw wachtwoord kunt wijzigen. 

• Op de website onder ‘online reserveren’ staat een overzicht waarin al het 

beschikbare speelgoed is opgenomen. 

• Kies één van de speelgoedcategorieën, om al het speelgoed in de betreffende 

categorie te bekijken. 

• Klik, als u meer wilt weten van een bepaald speelgoed-item, op ‘meer informatie’. 
• In het venster dat nu geopend wordt staat uitgebreide informatie over het artikel.  

Hierin staat onder andere het zogenaamde SOT-nummer. Dit is het unieke nummer 
waarmee het artikel geregistreerd staat in de speel-o-theek. Mocht u niet online 
willen reserveren, maar het speelgoed-item wel een keer willen lenen, dan kunt u het 
SOT-nummer opschrijven en als u in de speel-o-theek komt vragen of het artikel met 
dat nummer aanwezig is. 
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• Klik op ‘reserveren’ als u het artikel wilt reserveren. 
• Nadat u gereserveerd heeft kunt u doorgaan met rondkijken of naar het ‘mandje’ 

gaan. 

• Als u naar het mandje gaat en u klikt op ‘afrekenen’, dient u akkoord te gaan met het 
uitleenreglement en vervolgens kunt u klikken op ‘bestelling bevestigen’ 

• U krijgt een mededeling dat de reservering met succes verzonden is naar de speel-o-

theek en u ontvangt een bevestiging van de reservering in uw mailbox. 

• Iedere woensdagochtend worden de online bestellingen die tot en met dinsdag 

geplaatst zijn, verwerkt. 

• U krijgt op woensdag een e-mail van de speel-o-theek met daarin de gegevens over 

het gereserveerd speelgoed. Dit kan zijn: 

� Speelgoed-artikel is aanwezig in de speel-o-theek. In de e-mail staat een datum 

tot wanneer het artikel voor u gereserveerd is (standaard één week). Na deze 

datum wordt het artikel teruggeplaatst in de reguliere uitleen. 

� Speelgoed-artikel is niet aanwezig in de speel-o-theek, maar wordt terugverwacht 

op {datum}. Het artikel wordt dan voor u gereserveerd en u krijgt een e-mail 

zodra het artikel binnen is met daarin ook weer een uiterste ophaaldatum.  

• Voor speelgoed gereserveerd via internet geldt een normale leentermijn van 3 weken. 

Wij willen u erop wijzen dat al het speelgoed schoon teruggebracht dient te worden. 

• Online reserveren is in het jubileumjaar 2009 van de speel-o-theek gratis ☺. 

• Er mogen maximaal twee artikelen per lidnummer gereserveerd worden. 

 

Heeft u toch nog vragen, stuur dan een e-mail naar info@speelotheekveldhoven.nl 

 

 

www.speelotheekveldhoven.nl 

 

 


