OPENINGSUREN:
maandag 14:00 - 18:00
dinsdag 14:00 - 20:00
woensdag 14:00 - 18:00
donderdag 10:00 - 18:00
vrijdag 14:00 - 20:00
zaterdag 10:00 - 16:00

UITLEENVOORWAARDEN
materiaal

max.
aantal

uitleentermijn

verlengen

boete/dag/
stuk

boek

10

3 weken

tot 9 weken

€ 0,10

strip

10

3 weken

tot 9 weken

€ 0,10

tijdschrift

10

3 weken

tot 9 weken

€ 0,10

cd / lp

10

3 weken

niet
verlengen

€ 0,10

dvd

10

3 weken

niet
verlengen

€ 0,10

luisterboek

10

3 weken

tot 9 weken

€ 0,10

oudenaarde.bibliotheek.be
mijn.bibliotheek.be

BIBREGLEMENT

Welkom in de bib
Bibliotheek Oudenaarde
Markt 35, 9700 Oudenaarde
oudenaarde.bibliotheek.be
bibliotheek@oudenaarde.be
055 30 19 33 - 055 30 13 66 (tickets CC De Woeker)

WAT

INTERNET

Je kan in de bibliotheek volgende materialen lenen:
Boeken: fictie, non-fictie en e-boeken
Dvd’s: films, reeksen, muziek, informatief,…
Cd’s / lp’s
Strips, graphic novels
…

Bibliotheekleden kunnen gratis internet raadplegen op onze
pc’s. Er is ook gratis Wifi in het gebouw voor wie online info wil
opvragen via eigen media.

ONLINE INFO ZOEKEN
De volledige collectie van de bib kan online geconsulteerd worden via oudenaarde.bibliotheek.be. Zo kan je van thuis, eender
wanneer, zien of een bepaald werk aanwezig is in onze bib. In ons
gebouw staan ook verschillende publiekspc’s, waarop de catalogus kan ingekeken worden.

LIDMAATSCHAP
Je bent of wordt lid van de bibliotheek met je elektronische
identiteitskaart.
Er wordt geen lidgeld gevraagd.
Het geleende materiaal mag niet verder worden
uitgeleend.
Wie al lid is van de bib en nog een oude lenerspas heeft,
brengt deze pas mee.
Adresveranderingen moeten steeds gemeld worden.
Bij inschrijving zal gevraagd worden naar een mailadres, dat
door de bib enkel gebruikt wordt voor het versturen van
berichten (einde leentermijn, een gereserveerd werk dat
klaarstaat,…).

BEDRAG
Het lenen van alle materialen – alle genres boeken, cd’s, lp’s
en dvd’s – is een basisdienstverlening, waar iedereen gratis
recht op heeft. Er moet dus geen leengeld meer betaald
worden vanaf oktober 2019.
Breng je echter materiaal te laat terug, dan betaal je hiervoor een boete per uitleendag.
Bovenop de boete per uitleendag komen nog administratiekosten voor maningsbrieven: 1 euro per brief.

Van thuis materialen reserveren, verlengen,… kan via de knop
‘mijn bibliotheek’ op die website. Je moet hiervoor wel éénmalig
registreren.

Bib Oudenaarde wil
een hedendaagse
bibliotheek zijn,
waarin ontdekken,
leren, beleven en
ontmoeten centraal
staan!

UITZONDERINGEN

WEES ZORGZAAM

De leentermijn van een werk, dat gereserveerd is door een
andere lener, kan niet verlengd worden.
Kranten, leeszaalwerken en het laatste nummer van tijdschriften kan je niet lenen. Dit materiaal kan je alleen ter
plaatse inkijken of kopiëren:
A4 (zwartwit): € 0,10 per blz.
A4 (kleur): € 0,75 per blz.

De lener is verantwoordelijk
voor de geleende materialen tot
het moment dat ze terug zijn
ingenomen.
Wie merkt dat een materiaal dat
hij wil lenen al beschadigd is,
meldt dit onmiddellijk aan de
balie, zo niet kan hij aansprakelijk gesteld worden.
De lener moet zorg dragen van
de geleende materialen. Bij
verlies of totale beschadiging
moet de kostprijs van het werk
betaald worden.

MATERIALEN RESERVEREN / IBL
Wie een boek, cd,… reserveert, betaalt vanaf oktober 2019
€ 2. Wie een materiaal laat aanvragen bij een andere bibliotheek (IBL) betaalt € 3 als aandeel in de portkosten.

ONLINE NIEUWSBRIEF
Wie op de hoogte wil blijven van recent bibnieuws en –activiteiten kan intekenen op de maandelijkse nieuwsbrief. Intekenen
kan via oudenaarde.bibliotheek.be

HET BIBTEAM
Wie meer informatie wil, begeleiding nodig heeft om een werk te
zoeken of andere hulp wenst, kan steeds beroep doen op de aanwezige bibmedewerkers.

