
 
 

 
 

Reglement  ru i lwinkel  De Rupse  /  babytheek 
 
 
Rui lwinkel  De Rupse  
 
Artikel 1: omschrijving 

De Rupse is een laagdrempelige ruilwinkel waar iedereen, vanaf 16 jaar welkom is 

om baby- en kinderkledij  tot en met 12 jaar, zwangerschapskledij en speelgoed te 

ruilen voor andere stukken. In de ruilwinkel draait alles om jetons en speelt geld 

geen rol. 

 

 

Artikel 2: lidmaatschap 

Wie spullen wil ruilen, moet als lid ingeschreven zijn. Het lidmaatschap is kosteloos 

en gebeurt op voorlegging van een legitimatiebewijs. Kinderen jongeren dan zes-

tien jaar kunnen enkel ingeschreven worden, mits toestemming van de ouder of 

voogd voor de verwerking van de persoonsgegevens bij het aangaan van het lid-

maatschap. De persoonlijke gegevens die middels een klantenkaart worden inge-

voerd, zijn vertrouwelijk. De ruilwinkel stelt deze gegevens niet ter beschikking 

aan derden. Wijzigingen in contactgegevens worden zo snel mogelijk meegedeeld. 

 

Per gezin kan er maximaal één persoon lid worden. 

 

Gebruikers worden van het lidmaatschap uitgesloten indien deze: 

• met jetons verworven spullen verhandelen; 

• gestolen goederen aanleveren. 

 

 

Artikel 3: inbreng spullen  

Spullen die ingebracht worden moeten schoon, ongekreukt, vlekvrij, compleet en 

in goede staat zijn. 

 

Per bezoek aan de ruilwinkel mogen er maximum 15 stuks binnengebracht worden. 

Hiervoor ontvangt de deelnemer een hoeveelheid jetons, volgens een vastgesteld 

jetonschema. 

 

Bij het binnenbrengen van spullen ontvangt de deelnemer 1 jeton gratis. 

 

 

Artikel 4: jetons 

Bij het ruilen van spullen ontvangt de deelnemer een hoeveelheid jetons. De hoe-

veelheid is vastgesteld volgens een jetonschema: 

 
1 jeton Rompertjes, ondergoed, kousen (2 paar), mutsen, handschoe-

nen, sjaals, zwempampers (3 voor 1), pantoffels 



 
 

 
2 jetons T-shirts, broeken, kleedjes, rokjes, pyjama’s, truien, schoenen, 

laarzen, zwemgerief 

3 jetons Slaapzakken, jassen, zwangerschapskledij, dekbedovertrek 

(set), lakenset 

1-2-3 jetons Afhankelijk van het soort speelgoed 

 

 

 

Babytheek  
 

Artikel 5: omschrijving 

De babytheek is een bibliotheek voor babyspullen. Het is een handig uitleensys-

teem voor spullen die een baby nodig heeft of de ouders gebruiken in de eerste 12 

maanden na de geboorte. De babytheek is m.a.w. een antwoord voor gezinnen die 

op zoek zijn naar duurzaam babymateriaal. 

 

De vrijwilligers en medewerkers van de babytheek zijn tijdens de openingsuren 

steeds beschikbaar voor informatie en uitleg over de spullen. 

 

 

Artikel 6: lidmaatschap 

Wie babyspullen wil lenen, moet als lid ingeschreven zijn. Een kandidaat-deelnemer 

dient meerderjarig te zijn om lid te kunnen worden. 

 

Het lidmaatschap bedraagt per gebruiker 20 euro per jaar. Dit wordt in contanten 

betaald. Ingeval van grote donaties kan het vast bureau het lidgeld kwijtschelden. 

 

De persoonlijke gegevens die worden bijgehouden, zijn vertrouwelijk. De ba-

bytheek stelt deze gegevens niet ter beschikking aan derden. Wijzigingen in con-

tactgegevens worden zo snel mogelijk meegedeeld. 

 

Enkel leden van de babytheek worden toegelaten om de spullen van de babytheek 

te gebruiken, tenzij per uitzondering en met expliciete toestemming van de coör-

dinator van de babytheek. Ingeval van schade veroorzaakt door niet-leden, wordt 

het lid dat het item geleend heeft verantwoordelijk gesteld voor deze schade. Dit 

lid dient vervolgens in te staan voor de herstelkosten of vervanging. 

 

De leden gaan ermee akkoord dat de babytheek niet verantwoordelijk is voor pro-

ductie-, materiaal- of kwaliteitsdefecten van het uitgeleende materiaal. 

 

Het lidmaatschap kan door het vast bureau worden ingetrokken bij vaststelling van 

misbruik. 

 
Artikel 7: uitlenen 

De uitgeleende spullen mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik en 

niet voor handelspraktijken, verhuur, commerciële en professionele activiteiten. 

 



 
 

 
Elk voorwerp, inclusief toebehoren worden voor elke ontlening gezamenlijk nage-

keken door de ontlener en de vrijwilliger of medewerker van de babytheek.  

 

Van zodra een voorwerp wordt uitgeleend, verklaart het lid in kwestie automatisch 

dat hij/zij in staat is om het voorwerp op een veilige en juiste manier te gebruiken. 

Het lid verklaart daarbij dat alle mogelijke schade, inclusief lichamelijke letsels, 

berokkend door het voorwerp, niet verhaald kan worden op de babytheek en vol-

ledig ten laste vallen van het lid. 

 

Bij elk teken van onveiligheid of breuk van een uitgeleend voorwerp, verbindt de 

ontlener er zich toe het gebruik van het voorwerp onmiddellijk stop te zetten. In 

dat geval dient hij/zij het item zo spoedig mogelijk terug te brengen en de toestand 

van het voorwerp te melden aan de vrijwilligers of medewerkers van de babytheek. 

 

Een lid kan maximum vier stuks tegelijkertijd lenen. 

 

Artikel 8: uitleentermijn 

Er zijn twee categorieën die de uitleentermijn bepalen: lange termijn en korte ter-

mijn. Lange termijn spullen kunnen tot zes maanden uitgeleend worden. Korte ter-

mijn spullen kunnen tot drie weken uitgeleend worden. De uitlening kan maximaal 

één keer worden verlengd. 

 
Artikel 9: reserveren 

Spullen kunnen enkel tot drie maand voor uitlening gereserveerd worden. 

 

De reservatie vervalt indien de spullen niet opgehaald worden binnen de twee don-

derdagen, volgend op de startdatum van de reservatie. 

 
Artikel 10: inleveren 

Elk voorwerp, inclusief toebehoren worden na elke ontlening gezamenlijk nageke-

ken door de ontlener en de vrijwilliger of medewerker van de babytheek.  

 

Alle spullen dienen in dezelfde staat teruggebracht worden als waarin ze werden 

uitgeleend, op normale slijtage en onopzettelijke schade na. 

 

De ontlener dient het item zorgvuldig schoon te maken alvorens het terug te bren-

gen. Alle textielproducten (ook onderdelen) moeten gewassen teruggebracht wor-

den. Indien hieraan niet wordt voldaan, zal de babytheek hiervoor 3 euro per item, 

dat niet proper is, aanrekenen. 

 

De spullen dienen teruggebracht te worden tegen de vervaldatum op een moment 

dat de babytheek geopend is. 

 
Artikel 11: te laat terugbrengen 

Wie de ontleende stukken te laat verlengt of terugbrengt, betaalt 0,35 euro boete 

per ontleend stuk per begonnen week achterstand. Het versturen van een eerste 

en tweede maningsbericht is gratis en gebeurt via mail.  Wie geen mailadres heeft, 



 
 

 
ontvangt de maningsberichten met de post. Een derde maningsbericht kost 2 euro 

en wordt steeds met de post verstuurd.  

Indien de lener geen gevolg geeft aan de maningsbrieven, kunnen alle wettelijke 

middelen aangewend worden om de boete, de maningskosten en de vervang-

waarde van het geleende materiaal terug te vorderen. Alle hieraan verbonden kos-

ten vallen ten laste van de nalatige lener. 

 
Artikel 12: verlies, beschadigingen of niet terugbrengen 

Het ontlenende lid staat in voor eventueel verlies, diefstal of schade door nalatig-

heid van de spullen. 

 

Als uitgeleende spullen worden beschadigd of niet worden teruggebracht zal de 

babytheek het volledige bedrag voor herstelling of vervanging terugeisen van de 

ontlener. 

 

Als een voorwerp ernstig beschadigd wordt teruggebracht kan de babytheek kiezen 

om het voorwerp te vervangen (binnen de dertig dagen). Het lid dat dit voorwerp 

het laatst leende staat in voor de vervangingskosten. 

 
 
Aanvaarding reglement  en u i ts lu i t ing  
 

Door zich in te schrijven, aanvaardt elke gebruiker de bepalingen van dit regle-

ment. Het reglement ligt ter beschikking in de babytheek/ruilwinkel en kan online 

geraadpleegd worden via de website van de stad Poperinge. 

 

De coördinator, medewerkers of vrijwilligers van de ruilwinkel en de babytheek 

kunnen in geval van verbaal of fysisch grensoverschrijdend gedrag een gebruiker 

de toegang tot de dienst voor een bepaalde periode ontzeggen.  Het vast bureau 

beslist over een eventuele definitieve uitsluiting. 

 

 

 

Adres,  openingsuren en contactgegevens  
 

Ieperstraat 157, 8970 Poperinge 

057 33 20 83, nele.theunyck@poperinge.be, www.poperinge.be   

 

 Ruilwinkel De Rupse Babytheek 

maandag   

dinsdag 14u-16u  

woensdag   

donderdag 14u30-17u 14u30 -17u 

vrijdag 9u – 12u  

zaterdag 14u-16u  

 


