OPENINGSUREN BIB
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

16u-19u (niet in juli en augustus)
16u-19u
14u-19u
16u-19u
16u-19u
9u -12u

Reglement van de Openbare Bibliotheek, Boomgaardstraat 85,
8520 Kuurne, tel. 056/72.68.72, bibliotheek@kuurne.be –
www.kuurne.be/bib

De openbare bibliotheek Kuurne is vrij toegankelijk voor iedereen.

VOORNAAMSTE TARIEVEN OP EEN RIJ
Lidgeld jaarlijks – 18
Lidgeld jaarlijks + 18
Vervangen lidkaart
Reservatie
Kopiekaart (25 kopieën)
Print/losse kopie
Aanvraag item uit andere bib
Waarborg Fundelset
Waarborg Daisyspeler
Leentermijn alle materialen
Telaat geld alle materialen

gratis
5 euro
2,5 euro
40 cent
2,5 euro
15 cent
2,5 euro
5 euro
5 euro
4 weken
20 cent per dag

Inschrijving
Inschrijven gebeurt op voorlegging van het identiteitsbewijs.
Lidmaatschap kost € 5 per jaar voor personen vanaf 18 jaar. Voor
jongeren van minder dan 18 jaar is het lidmaatschap gratis.
Na de inschrijving ontvangt u een pasje. Dit lenerspasje is strikt
persoonlijk te gebruiken. Bij verlies wordt een nieuwe kaart
afgeleverd (€ 2,5).
Adreswijzigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden.
Een inschrijving geldt voor een jaar. Het lidgeld wordt geïnd bij het
eerste bezoek na de verjaring van uw vorige inschrijving.
Lenen
Lenen van boeken, luisterboeken, dvd’s en tijdschriften is gratis.
Fundels zijn gratis mits een waarborg van 5€. Alle materialen
kunnen vier weken ontleend worden. De uitleentermijn kan verlengd
worden tot max. 8 weken, op voorwaarde dat de werken niet
gereserveerd zijn.
Per kaart kunnen maximaal tien boeken en/of tijdschriften
tegelijkertijd ontleend worden, waaronder maximaal vijf strips.
Dvd’s zijn beperkt tot twee per kaart.
Reserveren: materialen die uitgeleend zijn, kan men reserveren.
Reservatie kost 40 cent per stuk. Indien het gevraagde werk niet in
de bibliotheek voorhanden is, kan het aangevraagd worden via het

systeem van Inter Bibliothecair Leenverkeer (IBL). Die kosten
(2.5 €) vallen ten laste van de aanvrager.
Telaatgeld
Per ontleend item bedraagt dit 20 cent per dag te laat. Na een week
te laat wordt een eerste maning verstuurd, een tweede en laatste
verwittiging na een maand. Indien de gebruiker hieraan geen gevolg
geeft, wordt het dossier doorgegeven aan de juridische dienst.
Beschadigingen
Uitleningen zijn persoonlijk en de lener is verantwoordelijk voor de
op zijn kaart uitgeleende werken. Bij verlies of totale beschadiging
betaalt hij de kostprijs van het materiaal. Bij gedeeltelijke
beschadiging bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de
schadevergoeding.
Hulp en info
De gebruiker kan altijd met elke vraag naar informatie of
begeleiding bij een bibliotheekmedewerker terecht.
Gebruik van internet
Wie 12 jaar is en een lenerskaart bezit, kan gebruik maken van
internet in de bibliotheek. Wie jonger is, kan dit met begeleiding van
een meerderjarige (18+).
Het gebruik van internet is beperkt tot de openingsuren van de bib
en rekening houdend met geplande activiteiten die in de zaal
doorgaan. Daarom is vooraf reserveren aanbevolen.
Het gebruik van internet is gratis en kan voor een uur. Indien zich
geen andere kandidaten aanmelden, dan kan dit op verzoek
verlengd worden. Een printafdruk kost 15 cent.
Het personeel helpt bij het opstarten van de pc en zal graag
behulpzaam zijn met algemene zoeksuggesties, maar geeft geen
individuele opleiding rond het gebruik van internet. De bibliotheek
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet
beschikbaar zijn van internet.

Is verboden:
- gebruik van internet voor illegale of commerciële doeleinden
- zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht
berust of andere inbreuken op het copyright
- schenden van het computerbeveiligingssysteem
- vernietigen of veranderen van computerinformatie
- vernietigen, veranderen of beschadigen van apparatuur en
software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan
andere gebruikers.
- gebruik van eigen software
- aansluiten van andere toestellen op de pc’s van de bibliotheek
- het opslaan van gegevens op de harde schijf van de bibliotheek
Sancties: De sanctie is afhankelijk van de ernst van de inbreuk en
kan leiden tot het vergoeden van de veroorzaakte schade, de
tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet of van
de bibliotheek, of bij ernstige vergrijpen tot juridische vervolging. Het
bedrag van de vergoeding wordt door de bibliothecaris bepaald.

Voor scholen, onthaalouders, dagcentra en rusthuizen en
jeugddienst geldt een aparte regeling, beschreven in een bijlage.

Bib aan huis
Het Sociaal Huis verzorgt een service voor mensen die niet in de
mogelijkheid zijn zich naar de bib te begeven.
Info en aanvragen daarvoor dienen gericht aan
Het Sociaal Huis, Kortrijksestraat 2, 8520 Kuurne
Tel: 056/737011 info@sociaalhuiskuurne.be
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Aanvulling van het algemeen reglement, bedoeld voor specifieke
doelgroepen: rusthuizen, onthaalouders, dagverblijven, scholen,
jeugddienst.
Inschrijving
Inschrijven gebeurt op voorlegging van het identiteitsbewijs van de
verantwoordelijke persoon. Lidmaatschap is gratis.
Na de inschrijving wordt een pasje afgeleverd. Dit lenerspasje is
noodzakelijk om materialen te kunnen ontlenen. Bij verlies wordt
een nieuwe kaart afgeleverd (2,5€).
Uitleen
Uitleen van alle materialen is gratis. De uitleentermijn is begrensd
tot acht weken. Die termijn kan op aanvraag verlengd worden, tenzij
materialen gereserveerd zijn door een andere lener. Boekenboxen
door de bib samengesteld, kunnen gedurende 1 trimester
bijgehouden worden.
Per kaart geldt een maximum van 30 boeken/tijdschriften. Een
afwijking kan toegestaan worden in overleg.
Reserveren: materialen die uitgeleend zijn, kunnen gratis
gereserveerd worden.

Voor alle andere aspecten van de bibliotheekwerking voor deze
doelgroepen gelden de regels van het algemeen reglement.

