
Kinrooi

Reglement

Lidgeld vanaf 18 jaar € 5

Nieuwe lenerspas € 1.25

Boete per materiaal/
dag

€ 0.05

Portkosten boetebrief € 0.50

IBL aanvraag € 2.50

Verlies of beschadiging Prijs van het materiaal

Fotokopie/print 
(enkel zwart wit)

€ 0.05 (A4)
€ 0.10 (A3)

Tarieven

Bij inschrijving accepteert de lener de voorwaarden 
van het reglement van de openbare bibliotheek 
Kinrooi.

Alle onvoorziene gevallen worden door de 
bibliothecaris (of vervanger) geregeld. Zomerregeling in juli en augustus:

Maandag        10u00 - 12u00 15u30 - 19u00
Dinsdag         10u00 - 12u00
Woensdag     10u00 - 12u00
Donderdag    10u00 - 12u00 15u30 - 19u00
Vrijdag          10u00 - 12u00 
Zaterdag           9u00 - 12u00

De bibliotheek is gesloten op officiële feestdagen. 
Afwijkende sluitingsdagen worden via verschillende 
kanalen aangekondigd.

Bibliotheek Kinrooi

Weertersteenweg 155, Kinrooi
tel. 089 70 24 92
bibliotheek@kinrooi.be
facebook: Bibliotheek Kinrooi
instagram: bibliotheekkinrooi

Adres en openingsuren

Openingsuren:

Maandag   15u30 - 19u00
Dinsdag    15u30 - 19u00
Woensdag   14u00 - 17u00
Donderdag   15u30 - 19u00
Vrijdag    15u30 - 19u00
Zaterdag 09u00 - 12u00



Open deur het hele jaar door 

Onze bibliotheek is voor iedereen vrij en gratis 
toegankelijk. U kunt bij ons terecht om te lezen, te 
studeren of gebruik te maken van alle beschikbare 
media en het internet (wifi beschikbaar).

Om gebruik te maken van onze internetpc’s of om 
materialen te ontlenen, moet u lid zijn.

Hoe wordt u lid van de bib? 

Inschrijven gebeurt aan de balie. Daar maken we een 
lidkaart op vertoon van uw identiteitsbewijs. 
Kinderen worden op verzoek van de ouders 
ingeschreven.  

Elke wijziging van persoonlijke gegevens moet u zo 
snel mogelijk doorgeven. U hebt het recht op inzage 
en verbetering van de identiteitsgegevens van uzelf of 
van de aan uw zorg toevertrouwde minderjarigen 
(GDPR 2018).

 Beter voorkomen dan ...
• Een lenerspas is strikt persoonlijk. Breng bij elk 

bezoek uw lenerspas mee.

• De lener is verantwoordelijk voor de op zijn 
naam geleende werken en materialen. Controleer 
zelf elk werk dat u wenst te lenen (ook de 
bijlagen), signaleer fouten of beschadigingen aan 
het baliepersoneel, zoniet kan u hiervoor later 
aansprakelijk gesteld worden.

• U kan ontleende materialen inleveren via de 
boekengleuf. Houd er rekening mee dat deze 
boeken gescand worden vlak voor de eerst 
volgende uitlening.

U wilt iets ontlenen?
• Het maximaal aantal materialen dat u op een 

lenerspas kan meenemen is beperkt tot 20.

• Bij elke uitlening ontvangt u een ticket met de 
titel en de terugbrengdatum van de geleende 
materialen. Maak er een goede gewoonte van dit 
ticket steeds na te kijken.

• U kan materialen reserveren. U krijgt bericht als 
het materiaal in de bib klaarligt. U dient het dan 
binnen de week te komen afhalen. U kan max. 3 
materialen tegelijkertijd reserveren.

• De uitleentermijn bedraagt 28 dagen. Deze kan 
met maximaal twee termijnen verlengd worden. 
Gereserveerde materialen kunnen niet verlengd 
worden.

• Tijdens de openingsuren kan u materialen telefo-
nisch verlengen en/of reserveren. 

 Dit kan ook via onze website: 
 http://kinrooi.bibliotheek.be 
 of via een mail naar: 
 bibliotheek@kinrooi.be. 

• Materialen die niet in het bezit zijn van de bib 
kunnen via het Interbibliothecair Leenverkeer 
worden aangevraagd. De kosten voor het aanvra-
gen worden door de lener betaald.

• Het ontlenen van alle materialen is gratis.

• Materialen die u beschadigt of verliest, moeten 
vergoed worden.

• Wie de geleende materialen te laat terugbrengt, 
betaalt een boete. Ook de kosten voor het ver-
zenden van de boetebrief worden door de lener 
betaald. 

Regels van het huis

• Eten en/of drinken is verboden in de bib.  
Dieren zijn niet toegelaten in de bib met 
uitzondering van assistentiehonden.

• Tassen, paraplu’s, enz.  kan u achterlaten in de 
vestiaire.

• De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor 
de schade die de uitgeleende materialen 
veroorzaken aan derden of goederen.

• De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor 
gebeurlijke ongevallen.

• Iedereen respecteert de wet op het 
auteursrecht. Documenten mogen enkel voor 
eigen gebruik gekopieerd worden. Er worden 
enkel kopieën gemaakt van werken uit de bib. 
De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor 
misbruiken door haar gebruikers.

• Indien u na de 3de aanmaning geen gevolg geeft 
aan de oproep, wordt uw dossier overgemaakt 
aan de gemeente. Zij factureren de gemaakte 
kosten en de schadeloosstelling van de ont-
leende materialen.  Als u ook hier geen gevolg 
aan geeft worden alle kosten gevorderd via 
gerechtelijke weg.

• Wanneer u uw emailadres opgeeft, ontvangt u 
automatisch een bericht wanneer de uitleen-
termijn van uw materialen bijna verstreken is. 
De bib kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor het niet ontvangen van verwittigingsmails.


