UITLEENREGLEMENT E-BOEKEN EN E-READERS

1. UITLEEN- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN E-READER












Je kan een e-reader met 1 of meerdere boeken voor 4 weken uitlenen. De materialen kunnen noch
verlengd, noch gereserveerd worden.
Op een e-reader worden maximum 3 e-boeken geplaatst.
Enkel volwassenen (18+) kunnen een e-reader uitlenen op vertoon van hun bibliotheekkaart.
De e-reader mag alleen worden gebruikt voor het lezen van e-boeken die door het bibliotheekpersoneel
op het toestel werden geplaatst.
Je mag de e-boeken niet kopiëren, verwijderen en/of toevoegen.
Je ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat. De e-reader behandel je met zorg en
leen je niet uit aan derden.
De e-reader wordt uitgeleend in een beschermhoes.
E-readers worden niet teruggebracht via de inleverbus (risico op beschadiging).
Bij het binnenbrengen geef je de e-reader af aan de infobalie.
Je betaalt € 0,50 per dag als je de e-reader te laat binnenbrengt. De boeken volgen het normale
tarief van € 0,30 per boek per week.
Bij verlies of beschadiging van e-reader wordt de volledige kostprijs (€150) van het toestel + beschermhoes
aangerekend. Verder wordt ook de aankoopprijs van alle erop uitgeleende boeken aangerekend.

De lener verbindt er zich toe dit reglement na te leven. Door zich hieraan te houden, respecteert hij de regelingen
rond auteursrechten en leenrechten.
De lener krijgt bij ondertekening van dit reglement een kopie.

LENER:.....................................................................................................................

LENERSNUMMER : ................................................................................................

Datum: ……. / ………… / ……………..
voor de lener/ voor de bibliotheek,
handtekening / handtekening

Gemeenteraadsbesluit d.d. 22.03.2018

Datum terug : ……/……../…………..

UITLEENREGLEMENT E-BOEKEN EN E-READERS

2. UITLEENVOORWAARDEN E-BOEKEN










E-boeken worden zoals fysieke boeken aan één lener tegelijkertijd uitgeleend.
Per lener kunnen maximum 3 e-boeken uitgeleend worden. De e-boeken zijn niet verlengbaar.
Een bibliotheekmedewerker zet de gewenste e-boeken, indien ze beschikbaar zijn, op de e-reader van de
bibliotheek of op die van de lener.
De lener voorziet zelf een USB kabel voor het plaatsen van e-boeken op de eigen e-reader.
E-boeken die ontleend werden met een persoonlijke e-reader worden teruggebracht binnen de toegestane
uitleentermijn en op de e-reader waarop ze ontleend werden. Ze zullen dan verwijderd worden door het
bibliotheekpersoneel. Enkel dan kunnen ze van de kaart van de klant afgeboekt worden.
Bij het te laat inleveren van e-boeken wordt 0,30 euro per boek per week aangerekend.
Het kopiëren en verwijderen van e-boeken van de bibliotheek op de persoonlijke e-reader van de gebruiker
is niet toegestaan.

De lener verbindt er zich toe dit reglement na te leven. Door zich hieraan te houden, respecteert hij de regelingen
rond auteursrechten en leenrechten.
De lener krijgt bij ondertekening van dit reglement een kopie.

LENER:.....................................................................................................................
LENERSNUMMER : ................................................................................................

Datum: ……. / ………… / ……………..
voor de lener/ voor de bibliotheek,
handtekening / handtekening

Gemeenteraadsbesluit d.d. 22.03.2018

