UITLEENREGLEMENT E-BOEKEN EN E-READERS BIB TIENEN
Lener: ..............................................................................................................................................
Barcode: ..........................................................................................................................................

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Alleen leden van de bibliotheek die 16 jaar of ouder zijn, kunnen een e-reader ontlenen.
In geval de gebruiker minderjarig is, dient dit reglement ondertekend te worden door de ouder(s) of
voogd(en) van de gebruiker en is deze aansprakelijk voor de niet-naleving van de bepalingen van dit
reglement door de gebruiker.
2. De lener ondertekent het uitleenreglement de eerste maal dat hij een e-boek of een e-reader leent van
de bibliotheek van Tienen en verbindt zich daarmee tot het naleven van dit reglement elke keer dat hij
gebruik maakt van deze service.

UITLEEN- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN E-READER
3. De uitleentermijn van een e-reader bedraagt 4 weken en is niet verlengbaar. Voor het niet tijdig
inleveren van de e-reader wordt 0,15 euro per dag aangerekend.
4. Het uitlenen van de e-reader door de lener aan derden is niet toegestaan.
5. De geleende e-reader mag alleen gebruikt worden voor het lezen van e-boeken die door de bibliotheek
op het toestel werden geplaatst.
6. Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken is niet toegestaan.
7. De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat. De e-reader wordt uitgeleend in
een beschermhoes met een handleiding en een USB kabel.
8. Je kan de e-reader enkel afhalen aan de balie Fictie (2e verdieping). Inlevering gebeurt eveneens aan
deze balie, nooit via de inleverbox.
9. De lener dient de e-reader in goede staat en volledig in te leveren (zie punt 7). Een
bibliotheekmedewerker controleert de e-reader op eventuele schade en volledigheid.
10. Bij schade en/of verlies van de e-reader en/of bijbehoren wordt een vergoeding, door de bib
vastgelegd, aangerekend.

UITLEENVOORWAARDEN E-BOEKEN
11. Een e-boek kan uitgeleend worden op een toestel van de bibliotheek (indien beschikbaar), ofwel op
een e-reader van de bibliotheekgebruiker.
12. Per lener kunnen maximum 5 e-boeken uitgeleend worden. De e-boeken zijn niet verlengbaar.
13. Een bibliotheekmedewerker zet de gewenste e-boeken, indien ze beschikbaar zijn, op de e-reader van
de bibliotheek of op die van de lener. De lener voorziet zelf een USB kabel voor het plaatsen van
e-boeken op de eigen e-reader.
14. E-boeken die ontleend werden met een persoonlijke e-reader worden teruggebracht binnen de
toegestane uitleentermijn en op de e-reader waarop ze ontleend werden. Ze zullen dan verwijderd
worden door het bibliotheekpersoneel. Enkel dan kunnen ze van de kaart van de klant afgeboekt
worden.
15. Bij het te laat inleveren van e-boeken wordt 0,15 euro per boek per dag aangerekend.
16. Het kopiëren en verwijderen van e-boeken van de bibliotheek op de persoonlijke e-reader van de
gebruiker is niet toegestaan.

De lener verbindt er zich toe dit reglement na te leven. Door zich hieraan te houden, respecteert hij de
regelingen rond auteursrechten en leenrechten.
De lener krijgt bij ondertekening van dit reglement een kopie.

Datum: ……. / ………… / ……………..
voor de lener/ouder/voogd,

voor de bibliotheek,

handtekening

handtekening

Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad op 30 november 2017.

