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Gebruikersreglement bibliotheek Tervuren

Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare gemeentelijke bibliotheek van Tervuren vanaf 
01/03/2021. Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven.

Artikel 2  De bibliotheek van Tervuren is een democratische instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften, 
audiovisuele materialen, haar dienstverlening en uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van 
objectiviteit aangepast aan alle behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van 
de gehele bevolking.

Artikel 3 Iedereen is welkom in de bibliotheek en mag gratis alle aanwezige documenten en informatiebronnen 
raadplegen. Elk lid heeft recht op het opvragen, reserveren en lenen van materialen en op het 
raadplegen van digitale informatie en het internet. Men volgt steeds de richtlijnen van het personeel. De 
bibliotheekgebruiker kan ter plaatse voor algemene informatie en begeleiding steeds een beroep doen 
op het personeel.

Artikel 4  De openingsuren en –dagen zijn: 
Maandag  13u • 19u
Dinsdag  9u • 16u
Woensdag 9u – 19u
Donderdag gesloten
Vrijdag  9u – 19u
Zaterdag  9u – 13u 
Zondag  gesloten

Artikel 5 De bibliotheek is gesloten op volgende dagen: 
• 1 januari
• 2 januari
• Paasmaandag
• Dag van de Arbeid
• Onze Lieve Heer Hemelvaart
• Pinkstermaandag
• Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap
• Nationale Feestdag
• Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
• Allerheiligen
• Wapenstilstand
• Kerstmis
• 2de Kerstdag
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Artikel 6 Het lidmaatschap is gratis voor inwoners van Tervuren en haar deelgemeenten. 
Tarief lidmaatschap voor niet•inwoners:
tot 18 jaar: gratis
vanaf 18 jaar: € 5,00/jaar
Inschrijven gebeurt aan de balies, op vertoon van de identiteitskaart of wettelijke verblijfsvergunning.
Minderjarigen schrijven zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd. Door zich 
in t schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement. 
De eID•kaart vervangt de vroegere lidkaart. Er worden geen lidkaarten meer uitgereikt behalve 
in onderstaande gevallen:

• Volwassenen met buitenlandse ID•kaart
• Kinderen •12 jaar

Een lidkaart is persoonlijk: elk lid is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar kaart. Zonder 
identificatie met lidkaart of eIDkaart kan er niet worden ontleend noch een internet•PC in geb-
ruik genomen worden.
Verlies of diefstal van de lidkaart moet onmiddellijk gemeld worden, voor het vervangen van de 
lidkaart wordt een vergoeding aangerekend. 
Ook een wijziging van adres of e•mailadres moet onmiddellijk gemeld worden. De lener is verant-
woordelijk voor de correctheid van deze gegevens.

Artikel 7 Leden kunnen kosteloos uitlenen. Beperkingen op de uitleen zijn:
•  Per uitleenbeurt kunnen 15 materialen ontleend worden
• Kranten en het recentste nummer van weekbladen en tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden 

geraadpleegd en dus niet worden uitgeleend;

Artikel 8  De uitleentermijn bedraagt 4 weken, behalve voor Sprinters die een uitleentermijn van 2 weken 
hebben. 

Artikel 9  Indien je de uitleentermijn van 4 weken wenst te verlengen kan dat. Je kan 2x met vier 
weken verlengen tot je de maximale uitleentermijn van 12 weken hebt bereikt. Dit enkel voor 
materialen van de bibliotheek van Tervuren. Materialen via IBL kunnen niet verlengd worden.
•  Sprinters kunnen niet verlengd worden. 
•  De lener is verantwoordelijk voor het verlengen van zijn/haar materialen en neemt daartoe zelf het 

initiatief.

Artikel 10 Uitlenen of verlengen van materialen is niet meer mogelijk indien de openstaande schuld € 5,00 of 
meer bedraagt.

Artikel 11 Wie de uitleentermijn overschrijdt betaalt telaatgeld en de kosten van aanmaningsbrieven. Het 
aanrekenen van het telaatgeld start op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en wordt per 
openingsdag aangerekend. De bibliotheek stuurt twee aanmaningen per mail of indien de lener niet over 
een e•mailadres beschikt, per brief. Indien een lid na de derde aanmaning, de materiaalnota, nog geen 
gevolg heeft gegeven aan de oproep, wordt het dossier overgemaakt aan de financiële dienst.

Artikel 12 Materialen kan men gratis reserveren. De bibliotheekgebruiker kan maximaal vijf materialen gelijktijdig 
reserveren. Gereserveerde materialen moeten worden afgehaald met de lenerskaart van de persoon 
waarop het werk werd gereserveerd en dit binnen de 14 dagen na verwittiging. Voor niet tijdig 
afgehaalde materialen betaalt de lener telaatgeld.

Artikel 13 Gevraagde materialen die niet tot de collectie behoren, kunnen via het interbibliothecair leenverkeer 
(IBL) aangevraagd worden in een andere bibliotheek. De hieraan verbonden kosten worden 
doorgerekend aan de lener.

Artikel 14 Leners kunnen ook aankoopsuggesties indienen voor recente werken die niet in de collectie aanwezig 
zijn. Indien het werk in de collectie past en verkrijgbaar is, zal de bibliotheek het materiaal aankopen. Dit 
nieuwe werk wordt dan voor de aanvrager gereserveerd.
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Artikel 15 De lener is verantwoordelijk voor de op zijn/haar naam geleende materialen. De lener mag de 
uitgeleende materialen niet verder uitlenen. In geval van beschadiging of onvolledigheid van de 
materialen brengt de lener het personeel hiervan op de hoogte vóór het verlaten van de bibliotheek, dit 
om te vermijden dat hij/zij aansprakelijk gesteld wordt voor de beschadiging. 

 Voor beschadiging, verlies of diefstal van materialen betaalt de lener een vergoeding. Indien een werk 
verschillende elementen bevat (verschillende cd’s, dvd’s, tekstboekjes of andere) en één of meer 
elementen beschadigd of verloren zijn, zal de lener steeds het gehele werk vergoeden. De bibliotheek 
is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan hard• of software van de lener door het afspelen van 
audiovisuele materialen zoals dvd’s, cd’s en cd•rom’s.

Artikel 16 De gebruiker is verplicht de materialen, bij ontlenen of terugbrengen, te beschermen tegen alle 
mogelijke schadelijke invloeden. Daarom is hij/zij steeds verplicht een tas of zak bij te hebben.

Artikel 17 De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De 
bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde 
persoonlijke gegevens, voor zover dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending 
van culturele informatie. 

 De gebruiker kan deze gegevens steeds inzien en wijzigen.

 De Gemeente Tervuren deelt de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker behoren 
niet mee aan derden zonder toestemming van de lener.

Artikel 18 De bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat de auteurswet gerespecteerd wordt. Kopiëren van documenten 
is enkel toegestaan voor eigen gebruik. In de bibliotheek staat een kopieermachine ter beschikking 
van de ingeschreven gebruikers, er kunnen enkel kopijen genomen worden van materialen aanwezig in 
de collectie van de bibliotheek. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de 
bibliotheekmaterialen rust bij de gebruiker.

Artikel 19 Elke bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat de sfeer in de bibliotheek niet verstoord wordt. We 
verwachten dat iedere bezoeker zich houdt aan de vooropgestelde gedragscode.
•  In de lokalen geldt een algemeen rook• en alcoholverbod.
•  Eten en/of drinken is niet toegestaan.
•  De stilte moet gerespecteerd worden. Roepen is niet toegestaan.
•  Gsm gebruiken is toegestaan zolang het de andere bezoekers niet stoort. Beltoon moet op ‘stil’ 

staan.
•  We vragen respect voor het meubilair. Je mag zitten op de stoelen en zetels, niet op de zetelleuning, 

vensterbanken, werkbanken of tafels. De zetels en stoelen mogen niet verplaatst worden.
• De toiletten mogen vrij gebruikt worden op voorwaarde dat met respect wordt omgegaan met de 

voorzieningen. Wc•papier, papieren zakdoekjes e.d. mogen niet in de urinoirs geworpen worden. 
Maandverband e.d. mag niet in de toiletten geworpen worden. Gebruik hiervoor de daarvoor 
voorziene vuilbakken.

•  Op geen enkel moment of plaats in de bibliotheek mag gedrag vertoond worden dat indruist tegen 
de openbare zeden.

• Het maximum aantal personen toegelaten in de lift mag niet worden overschreden. De alarmtoets in 
de lift mag enkel gebruikt worden in geval van nood.

•  Dieren worden niet toegelaten in de bibliotheek, met uitzondering van blindengeleide• en 
surveillancehonden.

• Minderjarige bezoekers vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijke voogd. Er 
is geen kinderopvang voorzien in de bibliotheek. Bij het deelnemen aan voorleesmomenten worden 
de ouders geacht hun kind(eren) rustig mee te laten luisteren.

 • Elke schade of vernieling die wordt vastgesteld, hetzij door een bibliotheekmedewerker of een 
andere bevoegde instantie, hetzij door de camerabewaking moet vergoed worden door de 
overtreder.
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Artikel 20 De bibliotheekbezoeker verklaart zich akkoord met dit reglement, waarvan hij/zij een exemplaar ontvangt 
bij inschrijving of op verzoek. 
Bibliotheekmedewerkers hebben steeds het recht bezoekers aan te spreken wanneer de ge-
dragscode niet wordt gerespecteerd. Bij niet naleven van deze code door een bezoeker heeft 
de  bibliotheekmede•werker het recht om deze bezoeker te vragen het gebouw te verlaten. 
Klachten en betwistingen kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard.
Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de bibliothecaris en indien nodig door het 
directiecomité van BEXIT. Deze kan op voorstel van de bibliothecaris het lidmaatschap intrekken 
en de toegang tot de bibliotheek ontzeggen, wanneer men zich niet schikt naar de bepalingen 
in dit reglement. De betrokkene wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 21 De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.

Artikel 22 Voor diensten, boetes of schadeloosstellingen, gelden volgende tarieven en deze zijn cumuleerbaar:

Diensten
Type Tarieven Opmerking

Kopie ZW A4 € 0,05 Enkel werk bib

Kopie KL A4 € 0,10 Enkel werk bib

Kopie ZW A3 € 0,10 Enkel werk bib

Kopie KL A3 € 0,20 Enkel werk bib

Nieuwe lenerskaart € 3,00 

Reservatie gratis 

IBL•aanvraag

€ 1,00 Voor een werk afkomstig uit een bibliotheek uit de 
Druivenstreek

€ 5,00 Voor een werk afkomstig uit een bibliotheek van 
buiten de Druivenstreek

Telaatgeld bij overschrijden uitleentermijn
Alle uitleenbare materialen € 0,10/dag

Administratieve kost – materiaalnota € 1,00 = derde aanmaning, per brief

Telaatgeld bij niet afhalen van gereserveerde werken
Werken uit de eigen catalogus € 1,00 / werk

Reserveringen via IBL € 1,00 / werk

Verlies- en schadeloosstellingen
Boek/DVD Aankoopprijs

e-Reader en beschermhoes Aankoopprijs

Muis Aankoopprijs

PC Aankoopprijs of prijs herstelling volgens offerte
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Artikel 23 De volgende regels zijn van toepassing bij elk gebruik van de internet pc’s of bij het gebruik van uw 
persoonlijke pc, tablet of smartphone in de bibliotheek:

 Algemene bepalingen:
1. Om gebruik te kunnen maken van een internet pc, dient u lid te zijn van de bibliotheek van Tervuren, 

een persoonlijke en geldige lidkaart te hebben en de gebruikersvoorwaarden te onderschrijven.
2. De internet pc’s kunnen per kwartier gebruikt worden. Deze tijdspanne kan door de gebruiker 

zelf verlengd worden per kwartier en dit tot de maximale duur van 2 uur in totaal, tenzij bij drukke 
momenten dat de pc werd gereserveerd voor een andere gebruiker.

3. Het is mogelijk sessies te reserveren. De reservering kan slechts betrekking hebben op de lopende 
of volgende week. Wie te laat komt voor een gereserveerde sessie verliest het niet•gebruikte deel 
van de gereserveerde tijdspanne.

4. Aan 1 pc werkt slechts 1 persoon en er wordt in stilte gewerkt met respect voor de buren en andere 
gebruikers in de bibliotheek.

5. De instellingen van de pc mogen nooit worden gewijzigd.
6.  Er wordt zorg gedragen voor de pc’s, schermen, toetsenborden en muizen. Beschadiging moet 

financieel worden vergoed.
 Opzettelijke beschadiging wordt niet enkel financieel vergoed maar ook gesanctioneerd. De tarieven 

voor schadeloosstelling zijn opgenomen in het retributiereglement van de bibliotheek.
7. In geen geval mogen er programma’s of software geïnstalleerd worden noch externe toestellen 

aangesloten worden op de pc’s van de bibliotheek.
8.  Ieder niet goed werkend onderdeel of niet goed werkende software wordt onmiddellijk aan een 

bibliotheekmedewerker gemeld.
9. E•mails versturen en ophalen kan met een eigen e•mail account. Bij het versturen of ontvangen van 

e•mails gebruikt men uitsluitend zijn/haar eigen gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om paswoorden op een veilige manier te bewaren.

10 Printen (afdrukken) is mogelijk tegen betaling. De prijzen zijn vermeld in het retributiereglement van 
de bibliotheek.

11. Er wordt niet gegeten of gedronken tijdens het gebruik van een internet pc.
12. Stoel, klavier en muis worden netjes achtergelaten voor een volgende gebruiker.
13. De bibliotheekmedewerkers staan in voor reservaties en zijn de gebruikers graag van dienst bij het 

opstarten van een internetsessie en algemene zoekstrategieën voor het vinden van informatie. Ze 
zijn evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden in het gebruik van een pc of 
van internet.

 De tarieven voor schadeloosstelling of ongeoorloofd gebruik zijn opgenomen in het retributiereglement 
van de bibliotheek.

 Toegang tot internet:
•  zowel bij het gebruik van een internet pc als van uw eigen persoonlijke pc of tablet worden de regels 

van de “netiquette” in acht genomen.
•  sites die te maken hebben met geweld, rassenhaat of pornografisch materiaal zijn verboden evenals 

het gebruik van internet voor illegale of commerciële doeleinden.
•  de bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of het tijdelijk niet beschikbaar 

zijn van internet en de betrouwbaarheid van de via internet aangeboden informatie. Wie gebruik 
maakt van Internet, verbindt zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden te respecteren. Het niet naleven 
ervan kan leiden tot tijdelijke of definitieve uitsluiting.
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Artikel 24 Voor het uitlenen van E•readers met E•boeken geldt de volgende reglementering:
• lid zijn van de bibliotheek van Tervuren;
• 18 jaar zijn of ouder;
• een kopie van dit reglement ondertekenen
De lener blijft verantwoordelijk voor de e•reader. De lener behandelt de e•reader met zorg. De 
geleende e•reader mag enkel gebruikt worden voor het lezen van e•boeken die door de biblio-
theek Tervuren op het toestel werden geplaatst. De lener kan ook e•boeken op het eigen toestel 
ontlenen.
In beide gevallen is het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e•boeken door de lener niet 
toegestaan.
Bij verlies of beschadiging wordt een schadeloosstelling aangerekend die gelijk is aan de aan-
koopprijs van een nieuw toestel en/of nieuwe beschermhoes. Voor elke inbreuk op dit uitleen-
reglement kan aan de lener een financiële tegemoetkoming worden gevraagd.
De tarieven voor schadeloosstelling of ongeoorloofd gebruik zijn opgenomen in het retribu-
tiereglement van de bibliotheek. 
De telaatgelden en aanmaningsprocedure voor het te laat binnenbrengen van een e•reader en/
of e•boeken zijn identiek aan de tarieven voor boeken.

Artikel 25 Gezien de openbare bibliotheek van Tervuren deel uitmaakt van het Autonoom Gemeentebedrijf BEXIT, 
Markt 7a/1 in 3080 Tervuren, met ondernemingsnummer BE 0866.790.614, zijn de tarieven onderworpen 
aan B.T.W. Alle vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W.


