Bib Vorst – Gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek van de Gemeente Vorst
Van Volxemlaan 364, 1190 Vorst
___________________________________________________________________________

BIBLIOTHEEKREGLEMENT
Bib Vorst is een openbare bibliotheek. Iedereen is er welkom.

Openingsuren
Bib Vorst is publiek toegankelijk op
WOENSDAG

van 14u tot 18u

DONDERDAG

van 14u tot 18u

VRIJDAG

van 14u tot 19u

ZATERDAG

van 10u tot 14u

Feestdagen en jaarlijks vakantieverlof kun je vinden aan de balie of op de website.

Inschrijven
Wil je iets ontlenen of gebruik maken van de computers in de bibliotheek? Schrijf je dan in
bij Bib Vorst.

Inschrijven is gratis. Kom naar de uitleenbalie met je identiteitskaart. Ben je jonger dan 16?
Breng dan één van je ouders / voogd mee.

Als je je inschrijft, dan krijg je een bibliotheekkaart. Alleen jij mag deze kaart gebruiken, ook
in de andere Brusselse Nederlandstalige bibliotheken. Is je kaart kwijt of gestolen? Een
nieuwe kaart kost 2 euro.

Persoonsgegevens
Verhuisd? Een nieuw mailadres? Laat het ons zo snel mogelijk weten! Je contactgegevens
worden opgeslagen in een ledenbestand. Elk lid heeft recht op inzage en verbetering van
zijn/haar gegevens, zoals bepaald door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en de Algemene verordening Gegevensbescherming.

Groepen, klassen en leerkrachten
Voor groepen, klassen en leerkrachten gelden andere regels en kunnen we specifieke
activiteiten of uitleenpakketten aanbieden. Vraag informatie aan de baliemedewerker.

Ontlenen
Ontlenen is gratis. Je mag maximum 5 films en 2 games ontlenen. In totaal mag je maximum
10 werken meenemen.

Je mag alles 3 weken houden. Daarna kan je alles nog 3 weken verlengen, dat kan aan de
balie, per telefoon of per mail. Tijdschriften en kranten kan je niet ontlenen.

Is een werk niet in de bibliotheek? Dan kan je het gratis reserveren aan de balie, per telefoon
of per mail. We verwittigen je als het werk voor je klaarligt. Bij niet afhalen na twee weken
wordt de reservering geannuleerd.

Te laat
Breng je een werk te laat terug? Dan betaal je 0,05 euro per openingsdag en per stuk. Je
betaalt dit vanaf de eerste dag dat je te laat komt.

Wacht je te lang? Dan krijg je een te-laatbrief. Je dient 1 euro te betalen voor de eerste telaatbrieven, de 3de te-laatbrief kost 8 euro extra. Reageer je hier niet op? Dan wordt je
bibliotheekkaart geblokkeerd.

Kwijt of kapot
Ontleen je een werk? Dan ben je daar verantwoordelijk voor. Controleer het dus op
voorhand en draag er zorg voor! Is een werk verloren, gestolen of kapot? Dan betaal je de
actuele waarde van het werk.

Computers
De computers mogen gratis worden gebruikt.
Wie jonger is dan 12, mag dagelijks één uur op de computer. We raden aan dat volwassenen
dit gebruik begeleiden.

Ben je jonger dan 15? Dan kun je enkel de computers naast de balie gebruiken. Volwassenen
maken bij voorkeur gebruik van de andere computers.
Illegale activiteiten en het bekijken van aanstootgevende of schokkende beelden is niet
toegestaan op de computers. Wie dat wel doet, krijgt een verbod op de computers verder te
gebruiken.

Printen
Je kunt documenten afprinten in de bibliotheek. Het tarief bedraagt 0,10 euro voor een
zwart-wit blad, 0,15 euro voor een kleurenprint.

Huisregels
Gedraag je rustig in de bibliotheek, vooral als er mensen studeren of lezen. Spelen kan in het
park, niet in de gang of in de lift.
Tijdens activiteiten voor kinderen op woensdag en zaterdag is de bibliotheek geen stille plek.
Telefoneren of roken kan op straat. Zet een hoofdtelefoon op als je naar muziek wil
luisteren. Drinken mag aan de leestafel, maar niet aan de werktafels met computers.
Respecteer de andere bezoekers en het bibliotheekpersoneel. In de bibliotheek is iedereen
gelijk.
Maak niets kapot in de bibliotheek. Laat gebruikte materialen, leestafels en toiletten schoon
achter.
Zorg goed voor de materialen die je meeneemt naar huis en breng ze op tijd terug zodat
anderen ze daarna ook kunnen gebruiken.
Het bibliotheekpersoneel is er om je te helpen. Zij zorgen ervoor dat de bibliotheek een fijne
plek is voor iedereen.
Kinderen komen samen met hun mama of papa naar de bibliotheek. Het
bibliotheekpersoneel kan niet op hen passen.
Let goed op je eigen spullen in de bibliotheek. Hang je jas aan de kapstok.
Je kan de bibliotheek niet gebruiken als je niet akkoord gaat met deze afspraken en de
huisregels.

De Gemeenteraad van de Gemeente Vorst keurde dit reglement goed, het wordt
toegepast vanaf 8 april 2019.

