Gebruikersreglement

bibliotheek Eeklo in een notendop

Vanaf 1 sept. ‘17 - het volledige reglement vindt u op www.eeklo.be/bibliotheek

De inschrijving is gratis. U wordt ingeschreven COLLECTIE & DATABANKEN
op vertoon van uw identiteitsbewijs. Als bibli- Boeken
otheekpas gebruikt u uw elektronische identi- • volwassenen: romans (Nederlands- en
teitskaart of een smartcard van bibliotheek Eeklo.
anderstalig) en informatieve boeken
• jeugd: verhalen en informatieve boeken
LENEN
• strips
U kunt max. 20 materialen lenen en 3 weken
houden. Het lenen van materialen is gratis.
AVM (audiovisuele materialen)
• dvd’s (speelfilms en informatieve dvd’s)
VERLENGEN & RESERVEREN
• gesproken boeken op cd
U kan uw materialen een onbeperkt aantal ke- • Daisy-boeken (luisterboeken voor personen
ren verlengen, tot de maximale uitleentermijn
met een leesbeperking)
van 9 weken bereikt is. IBL-materialen en materialen die gereserveerd zijn, kunnen niet verlengd Kranten enkel ter plaatse te raadplegen
worden. Zowel uitgeleende materialen als mate- Gopress digitale krantenartikels
rialen die aanwezig zijn in de bib, kunt u reserveren (maximaal 5 reservaties per gebruiker). U Tijdschriften
betaalt per reservatie € 0,50. Bij annulering wordt • ruime keuze aan tijdschriften over
het reservatiegeld niet terugbetaald. Verlengen
uiteenlopende onderwerpen
of reserveren kan via mijn.bibliotheek.be, in de • uitleenbaar (behalve meest recente nummer)
bibliotheek, via mail of telefonisch.
Speciale collecties
TELAATGELD
• E-readers
• verteltheaters en
Bij elke ontlening kunt u een ticket nemen, met • rouwkoffers
vertelplaten
daarop alle materialen plus de datum waarop ze
terugverwacht worden. Als u uw mailadres door- Pc’s voor publiek (internet + office)
geeft, krijgt u een herinneringsmail 3 dagen voor • gratis te gebruiken op vertoon van
het verstrijken van de uitleentermijn. Als u uw
bibliotheekpas
materialen niet tijdig terugbrengt, krijgt u twee • toegankelijk tijdens de openingsuren
maningen:
• een eerste maning per e-mail of brief, 8
ACTIVITEITEN
dagen na het verstrijken van de uitleentermijn. Jaarlijks worden in de bibliotheek een heleboel
• een tweede maning per brief, 22 dagen na
activiteiten georganiseerd: gedichtendag, jeugdhet verstrijken van de uitleentermijn.
boekenweek, digitale week, voorleesweek,
• Daarna wordt een factuur opgemaakt.
lezingen, tentoonstellingen, workshops voor
Voor te laat teruggebrachte materialen wordt
kinderen, KJV, breicafé, senioren in de bib,
telaatgeld aangerekend: € 0,15 per openingsfilosofiecafé... Geef uw e-mailadres door om
dag per materiaal.
onze nieuwsbrief te ontvangen
eeklo.bibliotheek.be
raadplegen catalogus

mijn.bibliotheek.be
verlengen & reserveren

Tarieven
bibliotheek Eeklo

LEENGELD 

kopie / print A3 zwart-wit
kopie / print A4 kleur
kopie / print A3 kleur

Het lenen van materialen is gratis.

TARIEVEN
lidgeld
reservatie
IBL-aanvraag

gratis
€ 0,50
€ 3,00

lezing / workshop
€ 5,00
lezing / workshop lid partners € 3,00
lezing / workshop UiTPAS
met kansentarief
€ 1,25
internetgebruikgratis
boekenverkoop 
€ 0,50
koffie / thee
€ 1,30
kopie / print A4 zwart-wit
€ 0,40

€ 0,80
€ 0,50
€ 1,00

TELAATGELD
per materiaal

€ 0,15 / openingsdag
Het versturen van een maning per brief
wordt aangerekend volgens de geldende posttarieven. Eens het totale
openstaande retributiebedrag € 10
overschrijdt, wordt de bibliotheekpas
geblokkeerd. Pas na betaling van het
openstaande bedrag kan de bibliotheekpas opnieuw worden gebruikt.

www.eeklo.be/bibliotheek
www.facebook.com/bibeeklo

