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GEBRUIKERSREGLEMENT 

 

Art. 1  

In de openbare bibliotheek van Affligem kun je terecht met je vragen over kennis, cultuur, 

informatie en ontspanning. De BIB bemiddelt actief bij het beantwoorden van jouw vragen. 

Ze speelt een belangrijke rol op het gebied van geletterdheid, cultuurspreiding en 

cultuurparticipatie. Daarbij werkt ze in een geest van objectiviteit en is ze vrij van 

levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.  

 

 

Art. 2  Openingsuren 

 

De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen op volgende dagen en uren:  

 

   

Di 15.00 -  20.00 

Woe 13.00 -  18.00 

Do 15.00 -  20.00 

Vrij 10.00 -  13.00 

Za 10.00 -  13.00 

Zo 10.00 -  13.00 

 

 

 

Art. 3 Inschrijven  
 

Om materialen te kunnen ontlenen moet je je inschrijven. Daarvoor heb je je identiteitskaart 

nodig. Voor de inschrijving van kinderen jonger dan 12 jaar is toestemming van een  

volwassen familielid vereist. Inschrijven gebeurt door het ondertekenen van een 

inschrijvingsformulier.  

 

Vanaf 18 jaar vraagt de bibliotheek een lidmaatschapsbijdrage. Het lidmaatschap is een jaar 

geldig.  
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Art. 4  Lenerspas  
 

Bij je inschrijving ontvang je kosteloos een lenerspas. Zonder lenerspas, e-ID of kids-ID 

kunnen geen materialen worden uitgeleend.  

 

De lenerspas is strikt persoonlijk. Als houder ervan ben jij verantwoordelijk voor alle 

uitleningen die met je lenerspas in de bibliotheek werden geregistreerd en de financiële 

gevolgen ervan. Je bent ook aansprakelijk voor alle materialen die op jouw lenerspas ontleend 

zijn. Het geleende mag niet verder worden uitgeleend.  

 

Materialen uit de volwassenafdeling kunnen niet uitgeleend worden door leners jonger dan 12 

jaar.   

 

Als lener meld je onmiddellijk de wijziging van je adres en e-mailadres aan de bibliotheek.   

 

Bij verlies of diefstal van je lenerspas moet je onmiddellijk aangifte doen bij de bibliotheek. 

Vanaf dan ben je niet langer aansprakelijk in geval van misbruik van je lenerspas door derden. 

De lenerspas wordt dan ook meteen geblokkeerd om misbruik te vermijden.  

 

Bij verlies kan een duplicaat van je lenerspas aangevraagd worden tegen betaling (zie folder 

Tarieven in de bibliotheek) op voorlegging van je identiteitskaart.  

 

 

 

Art. 5  Uitlenen  

 

Als lener verricht je zelf uitleningen, verlengingen en inleveringen van materialen aan de 

zelfuitleenbalies. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct registreren ervan. Bij een niet 

correcte registratie dien je onmiddellijk het bibliotheekpersoneel te verwittigen.  

 

De uitleenvoorwaarden zijn opgenomen in de folder Tarieven in de bibliotheek. De 

bibliotheek heeft het recht afwijkende uitleenregels te hanteren voor bepaalde lenersgroepen.  

 

Naslagwerken, dagbladen en het recentste nummer van een tijdschrift worden niet uitgeleend.  

 

Elke beschadiging aan materiaal dat je wenst te lenen, moet je vooraf aan de uitleenbalie 

melden. Anders  kun je aansprakelijk worden gesteld.  

 

 

Art. 6  Verlengen van de uitleentermijn  

Een eenmalige verlenging van de uitleentermijn is mogelijk voor zover de uitleentermijn nog 

niet overschreden is en de materialen niet door andere leners zijn aangevraagd. Verlengen kan 

telefonisch, per mail of online.  
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Art. 7  Reserveren  

Alle materialen kun je telefonisch of online reserveren. Per reservatie wordt een 

administratiekost gerekend (zie folder Tarieven in de bibliotheek). Wat het tarief betreft, 

wordt een onderscheid gemaakt tussen reservaties op materialen die uitgeleend zijn en op 

materialen die niet uitgeleend zijn.  

Materialen die niet in onze collectie zitten kunnen aangevraagd worden bij andere 

bibliotheken of instellingen (via Interbibliothecair LeenVerkeer of IBL). De hieraan 

verbonden kosten vallen ten laste van de aanvrager (zie folder Tarieven in de bibliotheek).  

Per lenerskaart kun je  maximaal 3 materialen reserveren.  

De bibliotheek verwittigt je schriftelijk, telefonisch of via e-mail als het werk klaar ligt. Een 

reservatie blijft 10 dagen beschikbaar aan de balie vanaf de datum van het bericht. Een IBL-

boek blijft 5 dagen beschikbaar.  

 

Art. 8  Overschrijden van de uitleentermijn  

Wie geleende materialen te laat binnenbrengt, betaalt per exemplaar telaatgeld volgens het 

aantal overschreden uitleendagen (zie folder Tarieven in de bibliotheek). 

De kosten voor het verzenden van de herinneringen vallen ten koste van de gebruiker (zie 

folder Tarieven in de bibliotheek). 

De bibliotheek helpt je als lener telaatgeld te voorkomen en verstuurt via e-mail attenderingen 

voor het verstrijken van de uitleentermijn. Dit is een extra dienstverlening. Het niet ontvangen 

van een attenderingsmail is geen geldige reden om telaatgeld niet te betalen.  

Als je na het verstrijken van de uitleentermijn geen gevolg hebt gegeven aan de herinneringen 

en de materialen niet terugbracht, wordt het recht op uitlenen van materialen geblokkeerd tot 

je de openstaande schuld hebt betaald. Het telaatgeld, de portkosten en ook de totale kostprijs 

van de materialen worden door het gemeentebestuur ingevorderd via factuur.  

Je recht op lenen vervalt ook op het moment dat het maximum openstaand bedrag (zie folder 

Tarieven in de bibliotheek) bereikt is. Het gemeentebestuur kan openstaande bedragen 

invorderen via factuur en blokkeert het uitlenen tot de schuld betaald is.  

 

Art. 9 Inleverbus  

Buiten de openingstijden kun je materialen inleveren via de inleverbus aan de ingang van de 

bibliotheek. 
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Art. 10  Verlies, diefstal, beschadiging  

 

Bij verlies, diefstal of grote beschadiging moet je als lener zorgen voor de vergoeding of 

vervanging van de materialen (zie folder Tarieven in de bibliotheek). In geval van vervanging 

of vergoeding van het volledige materiaal, word je eigenaar van het beschadigde materiaal. 

Indien een verloren gemeld materiaal binnen 4 weken wordt teruggevonden en ingeleverd, 

wordt de door jou  betaalde vergoeding terugbetaald.  

Voor andere beschadigingen bepaalt de bibliothecaris de vergoeding (zie folder Tarieven in 

de bibliotheek).  

Elke beschadiging aan of onvolledigheid van materiaal dat je wenst te lenen, moet je vooraf 

aan de uitleenbalie melden. Anders kun je aansprakelijk gesteld worden bij het terugbrengen 

ervan.  

 

Art. 11  Begeleiding 

De lener kan voor informatie en begeleiding bij het zoeken steeds een beroep doen op het 

bibliotheekpersoneel.  

 

Art. 12  Internet   

Internet is voor iedereen gratis toegankelijk tijdens de openingsuren.  

Bibliotheekbezoekers kunnen, na aanmelding aan de bibliotheekbalie, gratis gebruik maken 

van de draadloze toegang tot internet.  Maximum 2 personen kunnen samen een laptop, tablet 

of smartphone raadplegen. Voor het beluisteren van geluidsfragmenten moet je een 

hoofdtelefoon gebruiken.  

Bibliotheekleden kunnen ook gebruik maken van de publiekscomputers. Reserveren van een 

publiekscomputer is niet mogelijk. Vooraf moet een internetgebruiker zijn lenerskaart afgeven 

aan de balie en een surfpas vragen. In volgorde van aanmelding kun je gedurende een half uur 

werken. Je kunt langer werken als geen andere kandidaat-gebruiker zich aanmeldt. Toch moet 

je in dit geval je surfpas vernieuwen.  

Het personeel kan de publiekscomputers tijdelijk reserveren voor instructieve doeleinden.  

Informatie uit internet kun je afdrukken. Elke pagina waartoe je een afdrukopdracht gegeven 

hebt, moet worden betaald (zie folder Tarieven in de bibliotheek). 

 

Je mag informatie uit internet downloaden. Bij het bezoeken van websites strijdig met de 

openbare orde en de goede zeden, kan je lenerspas tijdelijk geblokkeerd worden voor 

internetgebruik.  
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Wat mag niet?  

-Het gebruik van internet voor illegale of commerciële doeleinden. 

-Het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere 

inbreuken tegen de wetgeving auteursrechten.  

-Het schenden van het computerbeveiligingssysteem.  

-Het vernietigen, aanpassen of beschadigen van computerinformatie.  

-Het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens op een 

publiekscomputer.  

-Het gebruiken van eigen software, persoonlijke DVD’s of CD’s op een publiekscomputer.  

-Het aansluiten van andere toestellen op de computers van de bibliotheek.  

-Het opslaan van gegevens uit internet op de harde schijf van de computer van de bibliotheek.  

 

Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot 

internet leidt tot sancties volgens de aard van de inbreuk:  

-Het vergoeden van de veroorzaakte schade. 

-Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet. 

-Tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek. 

-Bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging. 

Bij schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen 

schadevergoeding. 

De BIB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van 

internet, voor schade aan de persoonlijke mediatoestellen of voor het verlies van gegevens op 

opslagmedia door het gebruik van de internettoegang in de bibliotheek.  

 

Art. 13  Fotokopieën en scans 

Een fotokopieer- en scanapparaat staat ter beschikking van de lener die kopieën of scans wil 

maken van de ter plaatse te raadplegen werken. Daarvoor wordt een vergoeding per kopie of 

scan aangerekend. (zie folder Tarieven in de bibliotheek). 

Bij het maken van fotokopieën of scans moeten de bepalingen van het auteursrecht nageleefd 

worden.  
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Art. 14  Bescherming identiteitsgegevens  

De persoonlijke gegevens die in het lenersbestand worden ingevoerd zijn vertrouwelijk en 

worden enkel voor bibliotheekdoeleinden bijgehouden. De lener gaat akkoord met het gebruik 

van zijn persoonsgegevens indien nodig voor de werking van de bibliotheek en voor de 

verzending van informatie over het bibliotheekaanbod.  

 

Art. 15  Andere bepalingen  

 

Met uitzondering van assistentiehonden zijn dieren niet toegelaten in de bibliotheek.  

Bibliotheekbezoekers wordt verzocht de sfeer in de leeshoek te respecteren. Storend gsm- en 

mediagebruik is niet toegelaten.  

In de bibliotheek mag je niet roken of eten. Drinken mag alleen op de daartoe voorziene 

plaats.   

Audiovisuele materialen mag je niet kopiëren en dienen enkel voor privégebruik of voor 

educatieve doeleinden. Bij eventuele misbruiken hiertegen wijst de bibliotheek alle 

verantwoordelijkheid van de hand.  

De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal van 

persoonlijke voorwerpen in de bibliotheek of voor schade aan persoonlijke apparatuur door 

het gebruik van geleende materialen.  

 

 

Art.16   Slotbepalingen  
 

Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met 

dit reglement. Dit gebruikersreglement vervangt alle vorige versies. Bij inschrijving ontvang 

je als lener een exemplaar. Je verklaart je akkoord met de bepalingen door het ondertekenen 

van het inschrijvingsformulier.  

De bibliotheek heeft het recht het gebruikersreglement aan te passen. Wijzigingen worden ten 

minste een maand vooraf in de bibliotheek aangekondigd.  

Bij overtreding van dit gebruikersreglement is de bibliothecaris bevoegd een lener te 

schorsen. Het beheersorgaan van de bibliotheek is bevoegd om een lener definitief uit te 

sluiten voor bepaalde of onbepaalde duur van inschrijving, toegang of gebruik van de 

bibliotheek.  

De bibliothecaris behandelt alle niet door dit reglement voorziene gevallen.  
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TARIEVEN IN DE BIBLIOTHEEK 

 

Art. 1  Lidmaatschap  

Het lidmaatschap kost € 3,00 voor +18-jarigen.  

Voor kinderen en jongeren onder 18 jaar is het lidmaatschap gratis.  

 

Art. 2  Duplicaat lenerspas 

Een duplicaat van de lenerspas kost € 2,50.  

 

Art. 3  Uitleenvoorwaarden  

Materiaal Totaal aantal  Uitleentermijn Verlengen Telaatgeld per 

dag per werk  

Gedrukte 

materialen: 

boeken, strips, 

tijdschriften 

15 4 weken Met 1 

uitleentermijn 

€ 0,10 

Audiovisuele 

materialen: 

luisterboeken, 

DVD, CD, CD-

rom 

5 2 weken Met 1 

uitleentermijn 

€ 0,10 

 

Het uitlenen is gratis.  

Het maximum aantal uitleenbare werken bedraagt 15 stuks per lenerskaart, met een maximum 

van 5 audiovisuele materialen.  

Het telaatgeld voor elk materiaal bedraagt € 0,10 per dag en per materiaal. De boete gaat in op 

de dag na het verstrijken van de uitleentermijn. Officiële sluitingsdagen worden niet 

meegerekend. Het maximumbedrag telaatgeld per materiaal bedraagt € 3,00.  

Indien de uitleentermijn van een IBL-boek wordt overschreden, betaalt de lener € 0,50 per 

dag per werk, evenals de portkosten van de herinneringsbrieven.  

Kosten voor het sturen van een herinnering:  

 -2 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn: € 1,00 

 -2 weken na het verstrijken van de uitleentermijn: € 1,00 

 -3 weken na het verstrijken van de uitleentermijn: € 1,00 
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 -4 weken na het verstrijken van de uitleentermijn: € 5,00 (aangetekende brief) 

 

Het recht op lenen vervalt wanneer een openstaand bedrag van € 5,00 bereikt wordt.  

 

Art. 4  Reservaties 

Een reservatie van uitgeleende werken kost niets. Een reservatie van andere werken kost € 

0,50. 

 

Art. 5  InterBibliothecair LeenVerkeer 

Een boek via IBL aanvragen kost de lener € 2,00. Het telaatgeld voor IBL-boeken bedraagt € 

0,50 per boek per dag.  

 

Art. 6  Verlies, diefstal, beschadiging  

-Bij verlies van een tekstboekje of bijlage betaal je € 5,00.  

-Is een materiaal door onvolledigheid niet meer uit te lenen, dan betaal je de kostprijs van het 

materiaal als vergoeding.  

-Bij verlies of diefstal van de door jou geleende materialen betaal je de kostprijs van het 

materiaal. 

-Je mag als lener zelf voor vervanging van het materiaal zorgen i.pl.v. de kostprijs te betalen.  

-Ook voor zware beschadiging waardoor een materiaal niet meer kan worden uitgeleend, 

betaal je de kostprijs van het materiaal. De bibliothecaris bepaalt een toeslag voor werken die 

niet meer verkrijgbaar zijn.  

-Voor een lichte beschadiging die het materiaal niet onbruikbaar maakt voor de bibliotheek 

betaal je € 4,00.  

-Bij de beschadiging van een beschermdoosje van audiovisuele materialen betaal je € 2,00.  

 

Graad van beschadiging/onvolledigheid  Vergoeding  

Verlies tekstboekje € 5,00 

Onvolledig en daardoor onuitleenbaar Kostprijs materiaal 

Onuitleenbaar door schade  Kostprijs materiaal 

Onuitleenbaar door schade en uitverkocht  Kostprijs materiaal + toeslag  

Beschadigd, maar nog uitleenbaar € 4,00 

Schade CD- of DVD-doos € 2,00 

Beschadiging RFID-tag € 0,50 
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Art. 7   Internet 

Gratis  

 

Art. 8    Prints, fotokopieën en scans 

-A4 zwart-wit: € 0,10 per print of fotokopie 

-A4 kleur: € 0,60 per print of kopie  

-A4 scan: € 0,10 

 

 

 

 


