
Wij kijken altijd uit naar nieuwe, originele en inspirerende ideeën. Als ook u ons een spelidee wilt toesturen, 
doet u dat als volgt: 

Voor u een spelidee inzendt, bekijkt u ons aanbod. Zo krijgt u een overzicht van ons assortiment in de speel-
wereld en van al bestaande spellen. Informatie over onze spellen krijgt u in de vakhandel of gewoon op 
www.haba.de.

Geschikt voor HABA zijn spellen die

• gespeeld kunnen worden door kinderen vanaf 3, 4, 5 of 6 jaar en spellen voor het hele gezin;
• bij voorkeur uitgewerkt kunnen worden met materiaal en/of accessoires van hout;
• gebaseerd zijn op een uniek idee;
• al in talrijke testen met de doelgroep op enthousiasme onthaald werden;
• zo internationaal zijn dat er geen tekst op het spelmateriaal nodig is.

Als uw spel aan die criteria voldoet, stuurt u ons eerst via e-mail (spieleredaktion@haba.de) een uitvoerige 
spelbeschrijving in het Duits of Engels. Aan de hand van die spelbeschrijving moeten de redacteurs zich een 
exact beeld van het spelidee kunnen vormen. Als uw spel in ons programma zou kunnen passen, vragen wij 
u een prototype op te sturen. Dat moet niet echt professioneel opgebouwd zijn, we moeten er gewoon mee 
kunnen spelen. Verpak uw volledige spel in een doos met uw naam, adres en de naam van het spel erop.

Alle spellen die wij zo ontvangen, komen terecht in onze testkast, waaruit wij geleidelijk alle spellen spelen. 
Meestal moeten de auteurs van het spel wat geduld oefenen. Als uw spelidee onze redactie tijdens de test-
ronde overtuigt, gaat u door naar onze voorselectie. Nu testen ook kinderen het spel. Tegelijk overleggen we 
hoe we het spel kunnen omzetten. Als de beoordelingen positief zijn en uw spelidee technisch en qua prijs 
uitgevoerd kan worden, wordt het vergeleken met andere spellen uit de voorselectie. Zo beperken we de 
selectie tot we uiteindelijk een programma samenstellen.

Daarbij kiezen we de allerbeste spellen uit de beste ideeën van de voorselectie. We bekijken ook of er voor 
alle leeftijdsgroepen een spel is en of we een goede mix aan verschillende spelmechanismes publiceren. Als 
uw spelidee volmondig goedgekeurd wordt, nemen we het met uw toestemming in onze programmaplan-
ning op. Auteurs van een spel dat in het programma wordt opgenomen, krijgen van ons een licentie-over-
eenkomst. Dat betekent dat het spelidee eigendom blijft van de auteurs en dat wij de wereldwijde auteurs-
rechten voor het idee gedurende een bepaalde tijd ‚huren‘. De auteur krijgt een procentueel aandeel van elk 
verkocht exemplaar. 

Het prototype van uw spel krijgt u in elk geval terug; hiervoor betaalt u geen portokosten. Bij vragen kunt u 
altijd mailen naar spieleredaktion@haba.de. 

Wij kijken uit naar uw ideeën!
Uw uitvinders voor kinderen

Spelideeën opsturen? Zo doe je het!


