
Gebruikersreglement 

Openbare Bibliotheek Diepenbeek 

Reglement voor de individuele gebruiker  

1. De Openbare Bibliotheek staat open voor iedereen. Zij is een democratische instelling. 
Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening 

en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan de 
behoeften, de ontwikkeling, de informatie en de ontspanning van de gehele bevolking. 

  

Openingsuren en sluitingsdagen 

1. De Openbare Bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk op de volgende dagen en 
uren. De laatste 10 minuten van de uitlening kunnen enkel de bibliotheekgebruikers 

die in de bibliotheek aanwezig zijn aanspraak maken op advies van het 
bibliotheekpersoneel. 

Hoofdbibliotheek: 

 

Maandag: gesloten 
Dinsdag: 14.00 u. - 19.00 u. 

Woensdag: 10.00 u. - 12.00 u. en 14.00 u. - 19.00 u. 
Donderdag: 14.00 u. - 17.00 u. 
Vrijdag: 14.00 u. - 19.00 u. 

Zaterdag: 14.00 u. - 17.00 u.  
Zondag: 10.00 u. - 12.00 u. 

 

Jeugdbibliotheek Lutselus: 

 

Maandag: 8.30 u. - 12.30 u. en 13.00 u. - 15.30 u. 
 

Jeugdbibliotheek Rooierheide: 

 
Donderdag: 8.30 u. - 12.30 u. en 13.00 u. - 15.30 u. 

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus kunnen de openingsuren worden aangepast. 

Sluitingsdagen 

 
De bibliotheek zal op de volgende dagen gesloten zijn: 

1 januari: Nieuwjaar 

Pasen & paasmaandag 



Pinksteren & pinkstermaandag 

O.H.-Hemelvaart 

1 mei : feest van de arbeid 

11 juli: feest van de Vlaamse Gemeenschap 

21 juli: nationale feestdag 

15 augustus: O.L.V.-Hemelvaart 

1 & 2 november: Allerheiligen & Allerzielen 

11 november: herdenking wapenstilstand 

15 november: dag van de dynastie 

24 december 

25 & 26 december: Kerstmis & 2de kerstdag 

31 december 

INSCHRIJVINGEN  

1. Iedere gebruiker schrijft zich in door zijn identiteitskaart, afgeleverd in een van de 

lidstaten van de Europese Unie, of een geldige verblijfsvergunning voor te leggen. De 
bibliotheek houdt de bij inschrijving meegedeelde identiteitsgegevens bij in een 

ledenbestand.  
Iedere gebruiker heeft recht op inzage en verbetering van zijn identiteitsgegevens en 
die van aan zijn zorg toevertrouwde minderjarigen op de wijze zoals bepaald door de 

wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  
Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement. 

Iedereen die ingeschreven wordt, ontvangt een bibliotheekpasje of wordt als lid 
bijgeschreven op zijn elektronische identiteitskaart.  
Het bibliotheekpasje is strikt persoonlijk en kan in alle Diepenbeekse bibliotheken 

worden gebruikt. Gebruikers moeten adreswijzigingen onmiddellijk meedelen. 

2. Iedere gebruiker betaalt jaarlijks een inschrijvingsgeld van € 5,00. 

Zestigplussers betalen € 2,50, voor jongeren beneden 26 jaar is de inschrijving gratis. 

Voor jongeren beneden 12 jaar is de toestemming van de ouders vereist. 

Personen met een tijdelijke verblijfsvergunning betalen bij inschrijving een waarborgsom van 

€ 12,50. Deze waarborg wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het 
lidmaatschap.  



Bij verlies of beschadiging van de bibliotheekpas wordt een vergoeding van € 1,00 gevraagd 

voor de aanmaak van een nieuwe bibliotheekpas. Bij verlies of diefstal blijft de gebruiker 
verantwoordelijk voor eventuele misbruiken met de bibliotheekpas totdat de bibliotheek op de 

hoogte is gebracht. De bibliotheekpas blijft eigendom van de bibliotheek.  

UITLEENVOORWAARDEN  

1. De ontlening van alle materialen en het opzoeken van informatie is kosteloos voor de 
reglementair ingeschreven leden. De uitleentermijn van de materialen bedraagt 21 

dagen. Onderstaande tabel toont de uitleentermijnen van de materialen en het 
maximum aantal stuks per uitlening en per aard van de materialen.  

materiaal         
 

tot.       
 

uitleentermijn       
 

uitleenvergoeding        
categorie 

boeken 10 21 dagen gratis jeugd en volwassenen 

strips 5 21 dagen gratis jeugd en volwassenen 

tijdschriften 5 21 dagen gratis jeugd en volwassenen 

cd’s (muziek) 5 21 dagen gratis vanaf 12 jaar 

cd-roms 5 21 dagen gratis vanaf 12 jaar 

dvd’s 5 21 dagen gratis vanaf 12 jaar 

jeugd dvd’s 2 21 dagen gratis tot 12 jaar 

jeugd cd’s 2 21 dagen gratis tot 12 jaar 

jeugd cd-roms 2 21 dagen gratis tot 12 jaar 

Na overleg met de bibliothecaris zijn uitzonderingen op de uitleenvoorwaarden mogelijk voor 

bepaalde categorieën leners zoals als leerkrachten, scholen, instellingen, … 

De gebruiker moet de ontleende materialen terug inleveren op de plaats waar hij ze ontleend 
had.  

1. Een verlenging van de uitleentermijn is mogelijk indien de werken niet door andere 
gebruikers gereserveerd zijn. 

Verlengen kan via internet 
http://diepenbeek.bibliotheek.be 

telefonisch (tijdens de openingsuren) of ter plaatse door middel van de bibliotheekpas 
of identiteitskaart daar waar de materialen zijn uitgeleend. Materialen kunnen 
maximum 2 maal worden verlengd.   

2. De gebruiker kan audiovisuele materialen onder specifieke voorwaarden ontlenen. De 
ontlener verbindt zich ertoe bij ontlening volgende regels in acht te nemen: 

 

- de ontleende materialen enkel op de daartoe geschikte toestellen af te spelen 

- de ontleende materialen niet verder te ontlenen aan derden; ze niet over te nemen of er 
publiek gebruik van te maken. 

http://diepenbeek.bibliotheek.be/


De gebruiker moet de wet op het auteursrecht altijd naleven. Het gemeentebestuur of de 

bibliotheek kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke 
aard ook, ten gevolge van het gebruik van in de bibliotheek geleende materialen. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. Bij het ontvangen 

van een beschadigd of onvolledig werk, dient hij het personeel hiervan bij ontlening op de 
hoogte te brengen, zoniet kan hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld. 

Bij verlies of volledige beschadiging moet de gebruiker de materialen vergoeden. Bij 

gedeeltelijke beschadiging bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. 

Wie geleende materialen te laat inlevert, betaalt per dag een boete van: 

 - 12 jaar: € 0,05 per uitgeleend materiaal 
 + 12 jaar: € 0,10 per uitgeleend materiaal  

 

Maningsbrieven en versturingsdata  

 Er zal boete worden aangerekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de 
uitleentermijn. 

 De 1ste maningsbrief- of mail zal 10 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn 

worden verstuurd. 
 De 2de maningsbrief- of mail zal 20 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn 

worden verstuurd. 
 De 3de maningsbrief- of mail zal 30 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn 

worden verstuurd. 

 De 4de maningsbrief zal 40 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn door de 
financieel beheerder worden verstuurd. 

 Alle kosten verbonden aan de maningen en de eventuele rechtsvervolgingen moet de 
lener betalen. 

 De boete voor verlies/niet inleveren van de materialen zal bestaan uit het reeds 

bestaande boetebedrag en de kostprijs van de materialen vermeerderd met 10% 
(dossierkosten). In geval van niet-vervangbare materialen zal de schattingswaarde, 

vermeerderd met 10% (dossierkosten), door de nalatige ontlener worden betaald.  

 

RESERVATIE / INTERBIBLIOTHECAIR LEENVERKEER 

  

Art 11: Bibliotheekmaterialen uit de collectie die uitgeleend zijn, kan de gebruiker 
reserveren. Per aanvraag betalen volwassen leden een vergoeding van € 1,00. De gebruiker 
kan enkel het exemplaar reserveren dat in het bezit is van de locatie waar hij leent. Indien die 

locatie een werk niet in bezit heeft, kan hij dat laten overkomen van een andere locatie. De 
gebruiker betaalt dan wel een kleine reserveringsvergoeding. De bibliotheek verwittigt de 

ontlener wanneer het materiaal aanwezig is. Het werk blijft 14 dagen voorbehouden.  

Art 12: Wanneer de bibliotheek een werk niet bezit, kan dit in een andere bibliotheek (IBL) 
worden aangevraagd. De bibliotheek verwittigt de ontlener wanneer het materiaal aanwezig 



is. Het werk blijft 14 dagen voorbehouden. Per aanvraag betaalt de lener € 2,00 

administratiekosten.  

INFORMATIE / FOTOKOPIËREN  

Art 13: Voor informatie, begeleiding en advies kan de gebruiker steeds een beroep doen op 
de bibliotheekmedewerkers. Naslagwerken, dagbladen en het laatst verschenen tijdschrift kan 

de gebruiker enkel ter plaatse inkijken. 

Artikels uit tijdschriften, dagbladen en werken kan de gebruiker tegen vergoeding kopiëren:  
fotokopieën A4-blad: € 0,20 per kopie             A3-blad: € 0,50 per kopie.  

INTERNET  

De gebruiker van internet is lid van de bibliotheek. De internetgebruiker moet zich aan de 

richtlijnen van de bibliotheekmedewerkers houden en mag de studiesfeer niet verstoren. De 
bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, de kwaliteit en de 

strekking van informatie op het internet.  

Art 15: De internetgebruiker moet zich met zijn bibliotheekpasje/elektronische 
identiteitskaart aan de uitleenbalie aanmelden. De sessie moet worden geregistreerd. Een 
sessie duurt een uur.  

Art 16: Het internet is beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Het is 
aanbevolen vooraf te reserveren. Dit kan ook telefonisch voor maximum een sessie van een 
uur. Een reservatie wordt enkel aanvaard voor de lopende en de volgende week. Wie te laat 

komt voor een gereserveerde sessie verliest het niet-gebruikte deel van de gereserveerde 
tijdsspanne.  

Art 17: Internet is raadpleegbaar voor bibliotheekgebruikers vanaf 12 jaar. Gebruikers jonger 

dan 12 jaar moeten door een volwassene vergezeld zijn.  

Art 18: Informatie van het internet kan de gebruiker via een printer afdrukken. Elke pagina 
waartoe hij een printopdracht heeft gegeven, moet hij betalen. Per afgedrukte pagina (A4) 
betaalt de gebruiker € 0,20, per afgedrukte pagina (A3) € 0,50. 

Art 19: Bibliotheekmedewerkers kunnen de gebruiker helpen bij het opstarten van het 

internet. Zij zullen hem graag met algemene zoeksuggesties willen helpen. Zij zijn evenwel 
niet beschikbaar om bibliotheekbezoekers op te leiden tot het gebruik van het internet.  

Art 20: De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet-

beschikbaar zijn of niet optimaal functioneren van internet.  

Art 21: Het niet naleven van de richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang 
tot internet leidt tot sancties, naargelang de aard van de inbreuk. 

Bij vaststelling van misbruik of schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris 

de te betalen vergoeding en neemt zij de nodige maatregelen.  

NUTTIGE INFORMATIE  



- Kinderen (-12 jaar) mogen slechts boeken uit de volwassenenafdeling ontlenen na toelating 

van de bibliothecaris. Indien zij het nodig acht, kan zij weigeren bepaalde boeken uit te lenen.  

- Alle onvoorziene gevallen regelt de bibliothecaris. Het uitsluiten van inschrijving, toegang 
en gebruik van de bibliotheek behoren tot de bevoegdheid van de bibliothecaris.  

- Dieren zijn niet toegelaten in de bibliotheek, uitgezonderd hulphonden.  

- Tassen, paraplu’s, skeelers, rolschaatsen, steps en andere hinderende voorwerpen moeten in 

de hal worden achtergelaten. 

- In de lokalen van de bibliotheek geldt het rookverbod.  

GELDIGHEID  

Dit reglement is geldig vanaf 21 juni 2016.  

Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement.  

Onderhavig reglement voor de individuele gebruiker vervangt vanaf nu alle vorige 

reglementen.  

Goedgekeurd door de adviesraad van 31 mei 2016.  

de secretaris                                                                         de voorzitter 

Rita Gielen                                                                             Willy Billen  

Goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 juni 2016.  

de gemeentesecretaris                                                          de burgemeester 

Omer Jouck                                                                          Patrick Hermans  

  

 


