
Speelgoed 
leen je bij de speelotheek

Boxmeer • Cuijk • Gennep

Met het speelgoed van de Speelotheek kunnen kinderen ontdekken, 
leren en veel plezier beleven. Goed speelgoed is vaak duur en 
kinderen hebben behoefte aan afwisseling. De uitgebreide collectie 
van onze speelotheken biedt u volop variatiemogelijkheden. 

Het lenen van speelgoed is gratis met een lidmaatschap van BiblioPlus. 
In de bibliotheken Boxmeer, Cuijk en Gennep is een Speelotheek 
gevestigd met een ruime speelgoedcollectie. Alle materialen zijn 
online te reserveren via de snuffelcatalogus 
op www.biblioplus.nl.  
 

De speelotheken 
organiseren regelmatig 
activeiten. Kijk hiervoor 

op onze website 
www.biblioplus.nl, 
of meld u aan voor 

de nieuwsbrief.



Speelotheek Boxmeer
Bibliotheek Boxmeer
De Raetsingel 1 (De Weijer)
5831 KC BOXMEER
Tel. 0485 - 571 971

Openingstijden
maandag      13.00 - 20.00 u
dinsdag        10.00 - 20.00 u
woensdag     13.00 - 18.00 u
donderdag    10.00 - 20.00 u
vrijdag         13.00 - 20.00 u
zaterdag         10.00 - 16.00 u

Speelotheek Gennep
Bibliotheek Gennep
Ellen Hoffmannplein 2
6591 CP GENNEP
Tel. 0485 - 511 220

Openingstijden
maandag       13.30 - 17.30 u
dinsdag          10.00 - 12.00 u
        13.30 - 17.30 u
woensdag     13.30 - 17.30 u
donderdag    13.30 - 17.30 u
vrijdag         13.30 - 20.00 u
zaterdag        10.00 - 13.00 u

Speelotheek Cuijk
Bibliotheek Cuijk
Kaneelstraat 64
5431 DZ CUIJK
Tel. 0485 - 312 566

Openingstijden
maandag      13.00 - 20.00 u
dinsdag        13.00 - 18.00 u
woensdag    10.00 - 20.00 u
donderdag   13.00 - 20.00 u
vrijdag        10.00 - 20.00 u
zaterdag        10.00 - 16.00 u

•	 Het lidmaatschap van BiblioPlus is gratis voor iedereen tot achttien jaar. 
•	 Reserveren en verlengen van speelgoed is gratis en kan in de bibliotheek 

of via www.biblioplus.nl
•	 Het speelgoed dat in de bibliotheek staat, kan geleend worden via 

zelfbediening. Materiaal dat niet kan worden geleend via zelfbediening, 
bijvoorbeeld een luchtkussen, wordt uitgeleend aan de balie.

•	 Het speelgoed graag schoon en compleet inleveren.
•	 Kapot speelgoed mag niet zelf gerepareerd worden.
•	 Ouders zijn verantwoordelijk voor het geleende speelgoed. 
•	 Voor het lenen van speelgoed gelden de uitleenvoorwaarden van          

BiblioPlus (verkrijgbaar bij de informatiebalie of op www.biblioplus.nl).

Spelregels voor het lenen van speelgoed


