Handleiding nieuwe catalogus speelotheek Foliant
Welkom op het nieuwe online reservatieplatform van speelotheek Foliant
http://catalogus.speelotheekfoliant.be
Speelotheek Foliant registreert je als gebruiker en bezorgt je een wachtwoord. Abonnementen
worden automatisch toegevoegd aan jouw account. Als je abonnement verlopen is en je hebt
betaald, stuur dan een mailtje. Als het abonnement verlopen is kan je niet meer bestellen.
Het beschikbaar tegoed staat altijd op 0 euro als je abonnement of beurtenkaart betaald werd.
Bestel je een nieuw abonnement of nieuwe beurtenkaart, maar kies je ervoor om later te betalen,
dan zal de kostprijs van het abonnement of de beurtenkaart te zien zijn in het beschikbaar tegoed.
Van zodra het verschuldigd bedrag betaald is, wordt je account terug geactiveerd en bedraagt het
beschikbaar budget opnieuw 0 euro.

Op bezoek in de Speelotheek
De speelruimte is terug open voor klanten.
Op bezoek in de Speelotheek
De speelruimte
Vanaf zaterdag 12 maart 2022 kan je terug komen spelen in de speelruimte met mama, papa of
grootouders.
 Er dient steeds een volwassen persoon bij de kinderen te blijven.
 We zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen, je dient zelf toezicht te houden op je eigen
 kinderen.
 eten, drank, snoep mag alleen aan tafel genuttigd worden.
 Water is gratis, we hebben bekers voor de kinderen en glazen voor de volwassenen.
 Koffie en thee is ook te verkrijgen aan 1 euro
 de speelruimte mag niet met schoenen betreden worden.
 huisdieren zijn niet toegelaten
 Speelgoed vanuit het uitleengedeelte wordt niet meegenomen naar de speelruimte.
 Speelgoed uit de speelruimte kan je niet uitlenen
De uitleen ter plaatse is niet open!
De uitleen ter plaatse is niet open, omdat we met te weinig vrijwilligers zijn om dit allemaal vlot te
laten verlopen: De speelruimte, het onthaal, speelgoed natellen en wegzetten,…

Zoeken in de catalogus
In ‘onlangs toegevoegd’ vind je het laatste nieuwe speelgoed in ons assortiment. Je kan ook zoeken
op categorie in de linkse kolom of een zoekterm ingeven in de zoekbalk (bv. Bumba, 4 stukken,
2+, …)

Reserveren van speelgoed
Speelgoed reserveren voor donderdag 22.00u
Om speelgoed te reserveren klik je op de afbeelding. Vervolgens klik je op de groene knop “nu
lenen”.

Kies het tijdstip waarop je het speelgoed wil ophalen. Bij 1 item zal het programma je een datum
toewijzen waarop je het speelgoed moet terugbrengen. Je wordt wel verwacht om al het speelgoed
op hetzelfde moment op te halen en/of terug te brengen. Graag ook al het speelgoed in 1
winkelmandje zetten en geen 2 of meer verschillende reserveringen voor dezelfde dag.

Voeg nu het speelgoed toe aan het winkelmandje.

Je ziet nu een overzicht van je winkelmandje. Je kan in deze stap nog items verwijderen.

Voeg de rest van het speelgoed toe aan je winkelmandje. Ben je klaar met je bestelling dan klik je
op de groene knop “reserveren”. Je krijgt een e-mail om je reservatie te bevestigen. Indien je toch
je reservatie wil annuleren, klik je op de rode knop “annuleer reservering”.

Vanaf nu kan je als je speelgoed al eerder gereserveerd hebt, speelgoed later toevoegen aan je
reservatie. Ga naar leningen en klik op je reservatie. Nu kan je een loan item (speelgoed) toevoegen
of een service item (bibliotheek).

Als er speelgoed uitgeleend (= blauw) is dat je ook graag wil uitlenen dan kan je dat alvast
reserveren vanaf de datum dat het terug beschikbaar is.

Om de veiligheid van iedereen te garanderen, zitten tussen twee uitleningen 3 dagen quarantainetijd (grijs veld). Op die manier wordt er rekening gehouden met de hygiënische maatregelen die
nodig zijn om het Coronavirus te bestrijden.

Speelgoed ophalen in de bibliotheek
Ga naar leningen en klik op je reservatie. Klik op add service item en voeg bibliotheek toe aan je
winkelmandje.

