Bibreglement
De bib is vrij toegankelijk voor iedereen die akkoord gaat met het reglement. De volledige versie kan je onderaan
deze pagina bekijken. We vatten hier alles voor je samen.

Lidmaatschap
Om materialen te lenen en gebruik te maken van het internet, moet je lid zijn van de bibliotheek. Je kan je gratis
inschrijven met je identiteitsdocument(en).
Om kinderen jonger dan 14 jaar in te schrijven, is de toestemming van een ouder of voogd nodig.

Lenerskaart
Ofwel leen je uit met je identiteitskaart, ofwel kies je voor een aparte lenerskaart. Deze is strikt persoonlijk.
Ben je verhuisd? Laat dit dan ook zo snel mogelijk aan de bib weten.

Lenen
Als lener ben je verantwoordelijk voor alle materialen die je ontleent.
Volwassenen kunnen materialen lenen uit elke afdeling. Kinderen jonger dan 14 jaar kunnen enkel materialen
lenen uit de jeugdafdeling.
Je kan alleen materialen lenen als je boetevrij bent.

Uitleenvoorwaarden
Materiaal

Periode

Maximum aantal

Boeken, strips, luisterboeken,
taalcursussen

4 weken

15

Cd, dvd

2 weken

10

Magazines

2 weken

10

Verlengen
Je kan materialen één keer verlengen via
 mijn.bibliotheek.be
 de zelfscanbalie
Op voorwaarde dat de materialen niet gereserveerd zijn door een andere lener.

Boete
Als je geleende materialen te laat binnenbrengt, betaal je per exemplaar een boete van 0.50 euro per dag.
De kosten van aanmaningsbrieven worden doorgerekend aan de lener.

Reserveren
Alle uitgeleende materialen kan je reserveren via mijn.bibliotheek.be of aan de personeelsbalie. Dit kost 0.50
euro per reservatie.

IBL (Interbibliothecair Leenverkeer)
Materialen die niet in de collectie van de bib van Ninove zitten, kunnen worden aangevraagd bij andere
openbare bibliotheken. Dit kost 1,20 euro.
Plaats hier een aanvraag voor een materiaal uit een andere bib (in Vlaanderen).

Inleverbus
Wanneer de bibliotheek gesloten is, kan je materialen inleveren via de inleverbus.

Verlies, diefstal, beschadiging
Bij verlies, diefstal of beschadiging moet je zelf de kosten dragen.
Bij lichte beschadiging betaal je de kosten voor de herstelling.
Bij zware beschadiging of verlies betaal je de totale waarde van het materiaal.
Er kunnen indien nodig verwerkingskosten worden aangerekend. Dit lees je op de tarievenfiche van de bib
(onderaan deze pagina).

Computers, Internet en WiFi
Als je lid bent van de bib (en geen boete hebt), kan je vanaf 12 jaar gratis de internetpc’s gebruiken. Ben je jonger
dan 12 jaar, dan kan dit enkel met een begeleidende ouder of voogd.

Per dag kan je één uur gebruik maken van de computers. Er mogen maximum twee personen tegelijk aan één
computer werken.
Het is verboden het internet en de computers te gebruiken om de wet te overtreden. Overtredingen kunnen
aanleiding geven tot sancties (tijdelijk of definitief schorsen van lidmaatschap). Je kan via deze computers
prints maken.
 zwart-wit print = 0.10 euro
 kleurenprint = 0.50 euro
In de hele bibliotheek is er gratis WiFi.

Praktische afspraken
 dieren zijn niet toegelaten in de bibliotheek
 in de bibliotheek mag je niet eten of drinken
 wees discreet met je gsm-gebruik
 kranten kan je alleen in de bibliotheek lezen. Alle andere materialen kan je uitlenen, inclusief magazines.
Enkel de meest recentie editie van een magazine kan je niet uitlenen.
Dit is een verkorte versie van het reglement. Bekijk ook het volledige reglement en de tarievenfiche.

Contact informatie
Bibliotheek
Graanmarkt 12
9400 Ninove
T 054 32 40 04
bib@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 13:00 tot 20:00
Morgen open van 13:00 tot 17:00
Alle informatie

