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Met ingang van 12 december 2015 wordt een retributie gevestigd op diverse diensten
geleverd door de bibliotheek.

Met ingang van 12 december 2015 wordt een retributie gevestigd op diverse
diensten geleverd door de bibliotheek.

Inschrijvingsgeld

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt:

Het inschrijvingsgeld bedraagt:

tot 18 jaar
vanaf 18 jaar (lidgeld is 1 jaar geldig)
houders van een Uitpas met kortingstarief
eerste lenerspas
verlies lenerspas
vervanging door eID-kaart

tot 18 jaar
vanaf 18 jaar (lidgeld is 1 jaar geldig)
houders van een Uitpas met kortingstarief
eerste lenerspas
verlies lenerspas
vervanging door eID-kaart

gratis
€ 5,00
€ 1,00
gratis
€ 2,50
gratis

gratis
€ 5,00
€ 1,00
gratis
€ 2,50
gratis

De lenerspas wordt automatisch geblokkeerd als de geldigheid ervan 8 weken
verstreken is, de openstaande retributie meer dan 20 euro bedraagt of langer dan 8
weken open staat.

De lenerspas wordt automatisch geblokkeerd als de geldigheid ervan 8 weken
verstreken is, de openstaande retributie meer dan 20 euro bedraagt of langer dan 8
weken open staat.

Uitleenmodaliteiten

Uitleenmodaliteiten

Uitleenvoorwaarden
Alle materialen

Leengeld
gratis

Uitleentermijn Maningsgeld per dag
28 dagen

€ 0,10

Uitleenvoorwaarden
Alle materialen

Leengeld

Uitleentermijn Maningsgeld per dag

gratis

28 dagen

€ 0,10

behalve

behalve


sprinters

gratis

14 dagen

€ 0,10



sprinters

gratis

14 dagen

€ 0,10



cd’s en muziekdvd’s

€ 0,25

28 dagen

€ 0,10



cd’s en muziekdvd’s

€ 0,25

28 dagen

€ 0,10



speelfilms

€ 1,25

28 dagen

€ 0,25



speelfilms

€ 1,25

28 dagen

€ 0,25



sprinters (speelfilms)

€ 1,25

14 dagen

€ 0,25



sprinters (speelfilms)

€ 1,25

14 dagen

€ 0,25

Voor speciale passen (klassen, instellingen, bib-aan-huis, …) gelden andere
uitleenvoorwaarden. Sprinters kunnen niet verlengd worden.

Voor speciale passen (klassen, instellingen, bib-aan-huis, …) gelden andere
uitleenvoorwaarden. Sprinters kunnen niet verlengd worden.

Dienstverlening

Dienstverlening

Reservering van eigen bibliotheekmateriaal
Reservering van bibliotheekmateriaal uit andere
bibliotheken (IBL)

Gebruik internetpc’s
Gebruik hotspot
Gebruik kopieermachine / prints
 A4 enkelzijdig per stuk
 A4 recto-verso of A3 per stuk
 A4 enkelzijdig in kleur per stuk
 A4 recto-verso in kleur of A3 in kleur per stuk
Aankoop bibliotheektas
Vervanging Uitpas

€ 0,50
€ 1,50, eventueel vermeerderd
met de kosten aangerekend
door de wetenschappelijke
bibliotheek
gratis mits geldige lenerspas
gratis
Tarieven mits geldige lenerspas
€ 0,10
€ 0,20
€ 0,30
€ 0,60
€ 0,50
€ 1,00

Verlies of beschadiging
Bij verlies of totale beschadiging moet de gebruiker de kostprijs betalen die
noodzakelijk is voor de vervanging van het verloren of vernietigd materiaal. Voor
materialen, die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een door de bibliothecaris
te bepalen toeslag aangerekend die moet volstaan om in de vervanging van
gelijkwaardig materiaal te voorzien.
Bij gedeeltelijke beschadiging van een materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag
van de schadevergoeding.
Wanneer de kostprijs van een verloren materiaal niet meer kan achterhaald worden,
zal afhankelijk van het materiaal onderstaande retributie aangerekend worden:
strip – video – cd-rom
jeugdboek
volwassen boek – cd - dvd

€ 5,00
€ 10,00
€ 12,50

Overige
De retributie is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de betrokken
dienst of, ingeval van verlies of beschadiging, de persoon op wiens naam het
betrokken materiaal werd uitgeleend.
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