Een Speel-O-Theek? Is dat niet een spelletjes-uitleen voor
kinderen? Dat klopt! Maar waarom niet ook voor uw hond?
Sogno Honden Services introduceert Sogno’s Speel-OTheek; een eindeloze collectie aan puzzels voor hond&baas.
Waarom de Speel-O-Theek?
Iedereen kent het wel; je hebt uren gewandeld met de
hond en terwijl je als baas voldaan op de bank gaat zitten
om even bij te komen, staat je hond alweer met zijn bal in
zijn bek. De blik die hij u toewerpt zegt genoeg.
“Gaan we nog wat doen?”, lijkt hij te zeggen.
Een hondenpuzzel kan hier een oplossing bieden. Deze
spelletjes zijn hersenkrakers op verschillende niveau’s
waarmee u uw hond (& soms ook uzelf) mentaal aan het
werk kan zetten. Dat is in meer dan 1 situatie een uitkomst.
Omdat deze denkspellen zo vermoeiend zijn, zijn ze ook
een perfecte uitkomst voor de hond die moet herstellen
van een operatie en dus nog rustig aan moet doen. Of voor
de werkhond die na uren wandelen en fietsen nog steeds
staat te stuiteren. En wat dacht u van die ijskoude, natte
winterdagen waarop zowel baas als hond niet bepaald
zin hebben in een lange wandeling buiten? Kortom;
denkspellen zijn een fantastische aanvulling en afwisseling
op jullie dagritme!

Huren bij de Speel-O-Theek
Maar het aanschaffen van zo’n denkspel kan nog wel eens
een drempel zijn. En dan hebben we het nog niet eens over
die viervoetige Einsteins, die een spel na drie keer al met
twee poten in de neus voltooien.
Gelukkig komt daar Sogno’s Speel-O-Theek om de hoek
kijken. Over de jaren heen hebben we een breed arsenaal
aan spellen verzameld, van beginner tot gevorderd niveau.
Met de Speel-O-Theek willen we deze leuke bezigheid
graag met andere baasjes en honden delen en stellen we
onze collectie en eigen ervaringen beschikbaar.
Iedereen is welkom; om bij ons te huren hoeft u dus geen
klant te zijn van Sogno.
Ben u nieuwsgierig geworden en staat uw viervoeter naast
u al te trappelen van enthousiasme? Lees op de volgende
pagina hoe het aanmelden en het huren verloopt.
Graag tot snel!

Lid worden
Om spelletjes te huren is een vrijblijvend lidmaatschap
bij de Speel-O-Theek nodig. Zodra u lid bent en uw eigen
lidnummer heeft gekregen, kunt u direct beginnen met het
huren. Zo gaat het in zijn werk:
1. U stuurt een mailtje naar:
sognohondenservices@hotmail.com
Vermeldt in de titel ‘Aanmelden Speel-O-Theek’ en laat uw
gegevens in de mail achter.
2. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, krijgt u van
ons uw persoonlijk lidnummer.
3. Op de Speel-O-Theek pagina van onze website
(www.sognohondenservices.nl/9675-speel-o-theek.html)
vind u een compleet overzicht van ons aanbod. Als u meer
wilt weten over een spel klikt u op de foto; u wordt dan
doorgeleid naar de pagina van het spel. Hierop staat het
spelverloop, eventuele tips en leuke foto’s.
4. Op deze pagina vind u ook het kopje ‘Dit spel reserveren’.
Vult u hier uw naam en lidnummer in, en uw aanvraag voor
dat spel staat.
5. Wij informeren u zo snel mogelijk over de beschikbaarheid
van het spel. Als het nog vrij is, spreken we een datum af
waarop u het spel kunt ophalen.
6. Bij het ophalen van het eerste spel vragen wij u om het
inschrijfgeld, het leengeld en de borg te voldoen. Voor
meer informatie over de kosten ziet u het kopje hiernaast.
Let op: U kunt bij ons enkel contant afrekenen.
7. Tegen het einde van de afgesproken leenperiode neemt u
weer contact op om een datum af te spreken waarop u het
spel terug komt brengen. Als u dat wilt, kunt u meteen voor
die datum een nieuw spel reserveren. Wij vragen u wel om
het spel schoon te maken voor u hem retourneert.
Mocht u tegen dingen aanlopen tijdens het puzzelen of
heeft u vragen over de aanleerfase of andere facetten van
de denkspellen, geef dit dan gerust aan via de mail. Wij
helpen u graag om het spelen van de spelletjes zo leuk
mogelijk te maken.

De kosten
Voor het huren van spelletjes bij de Speel-O-Theek vragen
wij een kleine bijdrage per huurperiode. Dit is zodat wij
versleten spelletjes kunnen vervangen en waar mogelijk
het aanbod kunnen uitbreiden.
Hieronder volgt een opsomming van de kosten van uw
lidmaatschap:
Inschrijfgeld
Bij uw inschrijven rekenen wij eenmalig € 12 administratie
kosten. Dit bedrag vragen wij u te voldoen zodra u uw eerste
spel komt ophalen.
Leengeld
Het huren van een puzzel kost € 5,- per 14 dagen. Dit is dan
ook de standaard verhuurperiode. Wilt u langer huren,
geef dit dan tijdig aan zodat wij er rekening mee kunnen
houden.
De maximale verhuurperiode is 21 dagen.
Borg
Per uitgeleend spel rekenen wij een borg. Bij het
terugbrengen van het spel wordt de borg weer gecrediteerd.
Hierbij wordt wel gekeken naar de staat van het spel.
Indien deze zeer beschadigd terug wordt gebracht en/of
er onderdelen missen, kan er besloten worden om de borg
niet uit te keren. Standaard is er sprake van onderstaande
bedragen:
€ 20 per voerbal / slowfeeder
€ 35 per denkspel
€ 160 voor de GoDogGo
Bovenstaande bedragen zijn onder voorbehoud. Actuele
prijzen en of afwijkingen worden altijd vermeld op de
internetpagina van het spel zelf.
Zie de volgende pagina voor de huisregels en
contactinformatie.

Reglement bij gebruik van Sogno’s Speel-O-Theek
1. Bij inschrijving dient u een geldig legitimatiebewijs mee
te nemen en contant te betalen.
2. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en
de kosten van uw lidmaatschap bij gebruik van de SpeelO-Theek.
3. U kunt één of meerdere spellen per keer lenen voor een
periode van één tot maximaal drie weken, op verzoek is
verlenging mogelijk mits het spel niet voor anderen is
gereserveerd.

12. U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het spel
gedurende de huurperiode. Bij verlies of diefstal wordt de
borg in rekening gebracht
13. Het speelgoed mag niet worden (door)verhuurd of
uitgeleend worden aan derden.
14. Sogno Honden Services is niet aansprakelijk voor
schade ontstaan door gebruik van de spelletjes op welke
wijze dan ook.

4. U kunt het spelletje aanschaffen of later opnieuw lenen.
5. Indien u een spel heeft gereserveerd en het spel was
bezet, dan ontvangt u een mailtje zodra een spel in de
uitleen retour is.
6. Uitleengeld is 5,- per 14 dagen per object.
7. Speluitleen is alleen mogelijk na betaling van de borg!
8. Voor of op de laatst maximale uitleendag dient u er zorg
voor te dragen dat het spel in een goede en schone staat
retour komt.
10. Indien u de uitleentermijn overschrijdt zonder ons
hierover te informeren volgt wordt de borg in bewaring
gehouden. Indien u het spel later retourneert geldt een
boete-bedrag van € 3 per dag.
11. Voor het gebruik van de spellen dient u controle te
hebben over het gedrag van uw hond. Dit betekent dat het
spel alleen onder toezicht van een volwassene gespeeld
kan worden, u kunt de hond er niet mee alleen te laten.
Omdat de aard van de meeste spellen zo is dat er geen
reparatie kan plaatsvinden, zal bij ernstige schade of
vermissing van (vitale) onderdelen de borg worden
gebruikt voor aanschaf van een nieuw spel.
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