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Bibliotheekreglement van Boekelberg
1. Toegankelijkheid
Iedereen is welkom in de bibliotheek.

2. Openingsuren
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

14u-19u
14u-19u
12u-17u
gesloten
9u-12u

U kan ook langskomen buiten de openingsuren op afspraak.
Op feestdagen is de bibliotheek gesloten. U vindt deze dagen op onze website
www.koekelberg.bibliotheek.be.

3. Inschrijven
Inschrijven in de bibliotheek van Koekelberg is gratis.
Hiervoor hebben wij uw identiteitskaart nodig.
U krijgt het reglement mee in het Nederlands. Als u dit niet begrijpt, dan leggen wij
dit uit in het Frans of in het Engels.
Kinderen jonger dan 14 jaar mogen niet zich alleen inschrijven. Ze moeten een
volwassene meebrengen.
Uw bibliotheekpasje is persoonlijk. U bent verantwoordelijk voor de boeken, cd’s en
dvd’s, uitgeleend op uw pasje.

4. Uw bibliotheekpasje
Heeft u al een bibliotheekpasje in een andere Nederlandstalige bibliotheek in
Brussel? Dit pasje kan u ook in Koekelberg gebruiken.
Heeft u nog geen pasje? Dan krijgt u er eentje bij uw inschrijving.
Bent u uw pasje van Koekelberg kwijt? Dan betaalt u € 2,- voor een nieuw pasje.
Alle Nederlandstalige bibliotheken in Brussel vindt u op de website
www.brusselsebibliotheken.be

5. Adreswijzigingen
Gaat u verhuizen? Heeft u een ander e-mailadres of een ander telefoonnummer?
 Pas dit zelf aan via uw account op https://mijn.bibliotheek.be
 Als u geen internet heeft, dan geeft u de informatie door aan de bibliotheek

6. Uitlenen van boeken, films, cd’s…
In de bibliotheek van Koekelberg is alles gratis uit te lenen.
Als u iets leent:
 Moet u altijd uw bibliotheekpasje bijhebben
 Kan u maximum 10 objecten uitlenen op één pasje
 Mag u deze boeken, cd’s en films 4 weken houden
Na 4 weken kan u nog éénmaal verlengen voor nog eens 4 weken. De 4 extra weken
starten op de dag van verlenging.
Verlengen kan:
- Via telefoon: 02.411.08.65
- Via e-mail: bibliotheek@koekelberg.brussels
- Op internet: https://mijn.bibliotheek.be
- In de bibliotheek
Heeft iemand anders uw boek of film gereserveerd? Dan kan u het niet verlengen.
Opgelet: objecten die in de bibliotheek aanwezig zijn, kan u niet online reserveren.
Neem hiervoor contact op met de bibliotheek.
Is de bibliotheek niet open? Doe de boeken, cd’s en dvd’s in de inleverbox.
Opgelet!
Als u na de uitleentermijn het materiaal niet binnengebracht hebt, dan krijgt u een boete.
Wat?

4 weken

Boeken
Dvd’s
Cd’s

Gratis
Gratis
Gratis





Verlengen = 4 weken extra
vanaf de dag van verlenging
Gratis
Gratis
Gratis

Boete per dag
per object
€ 0,05
€ 0,05
€ 0,05

3 dagen voor de uitleentermijn krijgt u een e-mail ter herinnering.
Daarna krijgt u een brief thuis. Wij sturen maximum 3 brieven. We rekenen 1
euro per brief aan. Indien wij u nadien nog proberen bereiken via mail, telefoon
of brief rekenen wij 5 euro extra administratiekosten aan.
Heeft u een boete niet betaald in een Brusselse bibliotheek? Dan is uw pasje
geblokkeerd tot u de boete betaalt.

7. Scholen & groepen


Voor leerkrachten, klassen en groepen maken wij een speciaal pasje. Vraag
hierover meer informatie in de bibliotheek.

8. Wat doet u bij schade of verlies?
Soms gaat er iets kapot, of verliest u een boek, film of cd.
Wat doet u dan?




Ontleent u een boek met schade? Meld de schade direct aan het
bibliotheekpersoneel. U bent dan niet verantwoordelijk en u hoeft ook niets te
betalen.
Bent u zelf verantwoordelijk voor de schade of het verlies? Meld dit eerlijk.
Dit zijn onze standaardtarieven bij verlies van materiaal:
Boek
Dvd
Cd
Strip



€
€
€
€

10
10
5
5

Bij kleine schade (bv. doosje van dvd kapot, pagina’s gescheurd…), betaalt u
een kleine bijdrage (tussen 0 en € 5,-).

9. Catalogus
Welke boeken, films en cd’s hebben wij? U vindt alles in de catalogus.
 Voor Koekelberg: zoeken.koekelberg.bibliotheek.be
 Voor alle Nederlandstalige Brusselse bibliotheken:
zoeken.brusselsebibliotheken.be
 Voor de bibliotheken in Brussel én Vlaanderen: zoeken.bibliotheek.be
In de catalogus kan u ook het online krantenarchief raadplegen.
Als wij een boek niet hebben, dan kunnen wij dit aanvragen bij een andere bibliotheek.
Dit kost € 2,- per object.

10. Gedrag
Gedraag u goed in de bibliotheek.
Als u andere lezers of het personeel stoort, dan moet u de bibliotheek verlaten. Gebeurt
dit vaak? Dan blokkeren we uw pasje. U mag de bibliotheek dan ook niet meer binnen.

11. Wijzigingen ‘Huishoudelijk Reglement’
De bibliotheek kan het uitleenreglement aanpassen. U kan de aanpassingen lezen in de
bibliotheek of op de website. Wij informeren u ook aan de balie en via e-mail of brief.

