
DIENSTREGLEMENT 

ARTIKEL 1: De gemeentelijke openbare bibliotheek van Melle is vrij toegankelijk 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 al de behoeften, aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van 

de gehele bevolking. 

ARTIKEL 2: De dagen en uren van opening van de openbare bibliotheek van Melle zijn de volgende: 

A. De hoofdbibliotheek Kruisstraat 2a, 9090 Melle tel. 09-210 07 80 

       fax: 09-252 59 39 

  maandag 17-20 uur 

  dinsdag 18-20 uur 

  woensdag 9-12 uur 

   14-19 uur 

  donderdag 14-16 uur 

  vrijdag 16-19 uur 

  zaterdag 9-12 uur 

 

B. Uitleenpost “Lijsternest” Wautersdreef 25, 9090 Melle tel. 09-210 07 81 

  dinsdag 16-18 uur 

  donderdag 18-20 uur 

  zondag 10-12 uur 

 e-mail: bibliotheek@melle.be 

 website: http://melle.bibliotheek.be 

ARTIKEL 3: Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs. Voor inschrijvingen van 

jongeren beneden de 14 jaar is de toestemming van de ouders vereist.  

Iedereen kan worden ingeschreven met de elektronische identiteitskaart die dan ook kan 

gebruikt worden om materialen te ontlenen. Op vraag van de lener kan kosteloos een 

lenerskaart worden aangemaakt. Bij verlies of beschadiging kost een nieuwe lenerskaart 

€ 3,00. 

ARTIKEL 4: Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd. De uitleen van gedrukte materialen is kosteloos. 

De uitleentermijn bedraagt drie weken; een verlenging van deze termijn is mogelijk voor 

zover de boeken niet door andere leners zijn aangevraagd. Verlengen kan online via 

Mijn Bibliotheek (https://mijn.bibliotheek.be), via e-mail of telefonisch. 

ARTIKEL 4bis: Cd’s, cd-roms, taalcursussen en dvd’s worden uitgeleend aan iedere gebruiker vanaf 14 jaar.  

De uitleen van cd’s bedraagt € 0,50 per cd-doos. De uitleentermijn is 3 weken en de 

uitleentermijn van de cd’s kan tot 2 maal worden verlengd; de verlenging van de 

uitleentermijn kost eveneens € 0,50 per cd-doos. Het aantal uit te lenen cd-doosjes is beperkt 

tot 5. 

De uitleen van taalcursussen en cd-roms bedraagt € 1,00 per taalcursus en/of cd-rom. De 

uitleentermijn is 3 weken en de uitleentermijn voor taalcursussen en cd-roms kan tot 2 maal 

verlengd worden; de verlenging van de uitleentermijn kost eveneens € 1,00. Het aantal uit te 

lenen taalcursussen en cd-roms is beperkt tot 3. 

De uitleen van dvd’s bedraagt € 1,00 per dvd doos. De uitleentermijn is 2 weken en de 

uitleentermijn van dvd’s kan tot 2 maal verlengd worden, de verlenging kost eveneens € 1,00. 

Het aantal uit te lenen dvd’s is beperkt tot 5. 

ARTIKEL 5: Wie de uitgeleende boeken te laat terugbrengt betaalt € 0,20 per boek per week achterstand 

wanneer het een volwassen lezer betreft en € 0,10 per boek per week voor een jongere onder 

de 18 jaar. De kosten voor het verzenden van de maningskaart(en) vallen ten laste van de 

gebruiker. Maningsgelden worden aangerekend vanaf de 2de dag te laat. 
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ARTIKEL 5bis: Wie cd’s te laat terugbrengt betaalt € 0,50 per uitlening per week achterstand. 

Wie taalcursussen of cd-roms te laat terugbrengt betaalt € 1,00 per uitlening per week 

achterstand. 

Wie dvd’s te laat terugbrengt betaalt € 0,50 per uitlening per dag achterstand. 

Maningsgelden worden aangerekend vanaf de 2de dag te laat. 

ARTIKEL 6: Adreswijzigingen moeten onmiddellijk door de leners worden medegedeeld. 

ARTIKEL 7: De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet verder worden uitgeleend. 

ARTIKEL 8: De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam uitgeleende werken of materialen; bij het 

ontvangen van een beschadigd werk of materiaal dient hij de bibliotheekmedewerkers te 

verwittigen zo niet kan hij aansprakelijk worden gesteld. 

ARTIKEL 9: De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken of materialen. Bij verlies of totale 

beschadiging moet hij de kostprijs van het werk of materiaal betalen, desgevallend verhoogd 

met de bindkosten. Voor werken of materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt 

bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij 

gedeeltelijke beschadiging van een werk of materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag 

van de schadevergoeding. 

ARTIKEL 10: De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op de 

bibliotheekmedewerkers. 

ARTIKEL 11: Werken of materialen die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd. Werken die niet 

voorhanden zijn kunnen in het kader van het reglement op het interbibliothecair leenverkeer 

(IBL) in een andere bibliotheek worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten vallen ten 

laste van de aanvrager. 

ARTIKEL 12: De gebruiker dient ervoor te zorgen dat de studieatmosfeer in de bibliotheek niet wordt 

verstoord. Referentiewerken en dagbladen kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden. 

Tijdschriften worden met uitzondering van het laatste nummer uitgeleend onder dezelfde 

voorwaarden als boeken. 

ARTIKEL 13: Door zich in te schrijven in de Openbare Bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met 

dit reglement. 

ARTIKEL 14: Bij inschrijving krijgt iedere nieuwe lener een verkorte versie van het reglement; het volledige 

reglement is online raadpleegbaar op en downloadbaar via de website van de bibliotheek. 

ARTIKEL 15: Het gebruik van Internet is enkel toegankelijk voor de gebruikers van de bibliotheek in het 

bezit van een geldige lidkaart. 

Internet is beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek en in aanvangsfase enkel 

toegankelijk voor gebruikers vanaf 14 jaar. 

In volgorde van aanmelding kan gedurende een half uur gewerkt worden. Deze tijdsduur kan 

verlengd worden indien geen andere kandidaat-gebruikers zich aandienen. 

De mogelijkheid tot reserveren bestaat maar enkel in overleg met de bibliotheekmedewerker 

die bepaalt of reservaties op een bepaald tijdstip al dan niet kunnen. 

De consultatie is gratis, maar beperkt tot een half uur. Verlenging kan als er zich geen andere 

kandidaten melden. 

Informatie van het internet kan eveneens uitgeprint worden; er is een kleurenprinter 

beschikbaar; prijs per bladzijde bedraagt € 0,15 (zwart-wit) en € 0,50 (kleurenprint). 

De bibliotheekmedewerkers kunnen je helpen bij het opstarten en zijn je graag behulpzaam 

met algemene zoeksuggesties; de bibliotheekmedewerkers zijn evenwel niet beschikbaar 

om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van Internet. 

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar 

zijn van Internet. 

 Zijn uitgesloten: 



• het gebruiken van Internet voor illegale of commerciële doeleinden 

• het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere 

inbreuken op het copyright 

• het schenden van het computerbeveiligingssysteem 

• het vernietigen, veranderen of aanpassen van computer informatie 

• het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die 

toebehoren aan de bibliotheek of aan de andere gebruikers. 

• het gebruiken van eigen software 

• het aansluiten van andere toestellen op de computers van de bibliotheek 

• het opslaan van gegevens uit Internet op de harde schijf van de computer van de 

bibliotheek 

Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot 

Internet leidt tot sancties, al naargelang van de aard van de inbreuk: 

• het vergoeden van veroorzaakte schade 

• tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van Internet 

• tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek 

• bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging 

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

betalen vergoeding. 


