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Artikel 1. 

Dit reglement is van toepassing in de Bibliotheek van Herselt.  

 

Artikel 2. 

De Bibliotheek Herselt is een gemeentelijke instelling en vrij toegankelijk voor iedereen tijdens de gewone 

openingsuren. De bibliotheek streeft naar het voldoen van de behoeften aan kennis, cultuur, informatie, 

ontmoeting en ontspanning van de gehele (Herseltse) bevolking. De collecties, de dienstverlening en de 

activiteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan die behoeften. 

 

 

Artikel 3. 

Om gebruik te maken van de bibliotheekdienstverlening dient men lid te worden van de bibliotheek. Lidmaatschap 

is gratis voor iedereen en is verkrijgbaar op vertoon van een geldige identiteitskaart of wettelijke 

verblijfsvergunning. De elektronische identiteitskaart geldt als bibliotheekpas. Indien geen elektronische 

identiteitskaart kan gebruikt worden, ontvangt men een bibliotheekpas. Een minderjarige schrijft zich in onder de 

verantwoordelijkheid van een ouder of voogd. Bij verlies van de bibliotheekpas of elektronische identiteitskaart 

dient men onmiddellijk de bibliotheek te verwittigen om misbruik van het verloren pasje te vermijden. Wijziging 

van persoonlijke gegevens, ook e-mail, dient door de gebruiker onmiddellijk worden meegedeeld aan de 

bibliotheek. De Herseltse basisscholen krijgen voor elke klas een klaspas. Deze klaspassen staan op naam van 

de school.  

 

 

Artikel 4. 

De gewone openingsuren en -dagen zijn: 

  Buiten zomermaanden Juli - Augustus 

maandag 13.30 - 20 u. 13.30 - 20 u. 

dinsdag 9 - 12.30 u. 9 - 12.30 u. 

woensdag 13.30 - 20 u. 13.30 - 20 u. 

donderdag 18 - 20 u. gesloten 

vrijdag gesloten gesloten 

zaterdag 9 - 12.30 u. 9 - 12.30 u. 

zondag gesloten gesloten 

Daarnaast kunnen de gebruikers gebruik maken van het bibliotheekconcept Open+, mits aan een aantal 
voorwaarden wordt voldaan (zie apart Open+ reglement). 

De bibliotheek is gesloten op:  

- Wettelijke feestdagen: 1 januari (Nieuwjaarsdag), Pasen en paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en 
pinkstermaandag, 1 mei (Feest van de Arbeid), 21 juli (Nationale Feestdag), 15 augustus (O.L.V.-
Hemelvaart), 1 november (Allerheiligen), 11 november (Wapenstilstand), 25 december (Kerstmis) en 26 
december (2de Kerstdag). 

- Wettelijke feestdagen van de Vlaamse Ambtenaren: 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap), 2 
november (Allerzielen) en 15 november (Feest van de Dynastie). 

Daarnaast zijn in functie van vakantieperiodes en/of brugdagen extra sluitingsdagen mogelijk. Deze worden 
jaarlijks bepaald door het college van burgemeester en schepenen en worden tijdig aan de bibliotheekgebruiker 
meegedeeld.  

 

Openingsuren 

Missie 

Inschrijvingen 
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Artikel 5. 

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. De lener is verantwoordelijk voor het tijdig terugbrengen van de geleende 

bibliotheekmaterialen (boeken, dvd’s, gezelschapsspellen, enz.) en het respecteren van de uitleentermijnen. Het 

geleend materiaal mag niet aan anderen worden doorgegeven.  

 

Artikel 6. 

Per gebruiker kunnen maximaal tien materialen worden geleend, ongeacht de materiaalsoort. Leerkrachten 

kunnen op vertoon van hun lerarenkaart maximaal twintig materialen uitlenen. Op klaspassen kunnen maximaal 

honderd materialen worden uitgeleend. 

 

Artikel 7. 

De uitleentermijn voor de materialen bedraagt vier weken. Voor materialen ingeschreven op klaspassen wordt 

een langere termijn toegestaan. Een zakje babyboekjes mag acht weken ontleend worden. 

 

Artikel 8. 

Verlenging van de uitleentermijn is steeds mogelijk behalve voor:  

• gereserveerde materialen. 

• materialen ingeschreven op een klaspas. 

• zakje met babyboekjes. 

• materialen die verkregen zijn via het interbibliothecaire leenverkeer (uitgezonderd met toestemming van de 

uitlenende bibliotheek).  

• materialen waarvan het maximale aantal verlengingen (éénmaal) bereikt is.  

Artikel 9. 

Een vraag om een verlenging van de uitleentermijn kan op volgende manieren: 

• via de bibliotheekwebsite https://herselt.bibliotheek.be  

• aan de (zelfuitleen-)balie.  

• via e-mail: bibliotheek@herselt.be  

• via telefoon op volgend nummer 014 53 90 80 bij aanwezigheid van het bibliotheekpersoneel. 

Artikel 10. 

De lener dient zorg te dragen voor de geleende materialen. Bij het vaststellen van een beschadigd of onvolledig 

materiaal dient de lener onmiddellijk het personeel te verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk worden gesteld.  

Ter controle van de uitleenregistratie kan de lener een uitleenticket ontvangen. Indien de gebruiker niet reageert, 

wordt hij verondersteld akkoord te gaan met de informatie op dit ticket.  

Via de inleverbus kan men bibliotheekmaterialen inleveren. Alle materialen die worden ingediend, worden 

beschouwd als ontvangen vóór het volgende openingsmoment.  

 

 

 

Artikel 11. 

Reserveren van materialen kan:  

• via de bibliotheekwebsite: https://herselt.bibliotheek.be  

• aan de balie bij aanwezigheid van het bibliotheekpersoneel. 

• via e-mail: bibliotheek@herselt.be. 

• via telefoon op volgend nummer 014 53 90 80 bij aanwezigheid van het bibliotheekpersoneel. 

Een gebruiker kan per keer maximum drie materialen reserveren en wordt per mail verwittigd als het gevraagde 

materiaal ter beschikking is. Het blijft vanaf dan tien kalenderdagen exclusief beschikbaar. Een gereserveerd 

materiaal kan enkel geleend worden op de lenerskaart waarmee het werd aangevraagd.  

Voor een reservatie uit de eigen bibliotheek wordt geen reservatiekost aangerekend.  

Boeken die niet voorhanden zijn, kunnen bij een andere bibliotheek worden aangevraagd via IBL 

(Interbibliothecair Leenverkeer). Per aangevraagd boek wordt een vergoeding van 5,00 euro gevraagd.  

Reservaties 

Lenen, inleveren, verlengen 

https://herselt.bibliotheek.be/
https://herselt.bibliotheek.be/
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Artikel 12. 

Het lenen van materialen is kosteloos.  

 

Artikel 13. 

Bij verlies of beschadiging van geleend materiaal bedraagt de vergoeding het bedrag van de oorspronkelijke 

aankoopprijs (incl. BTW). 

 

Artikel 14. 

De gebruikers worden er meermaals aan herinnerd dat de uitleentermijn afloopt of reeds is verstreken en dat op 

volgende manier:   

• door een attenderingsbericht per e-mail drie dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn. 

• door een eerste maningsbericht per e-mail drie dagen na het verstrijken van de uitleentermijn. Heeft de lener 

geen e-mailadres opgegeven, dan zal het maningsbericht per post worden verzonden. Hiervoor worden geen 

portkosten aangerekend.  

• door een tweede maningsbericht per e-mail of brief, tien dagen na het verstrijken van de uitleentermijn. Heeft 

de lener geen e-mailadres opgegeven, dan zal het maningsbericht per post worden verzonden. Hiervoor 

worden geen portkosten aangerekend. 

• door een materiaalvergoedingsnota per brief, zeventien dagen na het verstrijken van de uitleentermijn. 

Hieraan is een administratieve kost van 5,00 euro verbonden. 

• daarna wordt een factuur opgemaakt voor de niet-teruggebrachte materialen.  

Wie materialen te laat terugbrengt, betaalt per week 0,20 euro telaatgeld per materiaal. Eens het totale 

openstaande retributiebedrag 10,00 euro overschrijdt, wordt de bibliotheekpas geblokkeerd. Pas na betaling van 

het openstaande bedrag kan de bibliotheekpas opnieuw worden gebruikt.  

 

 

  

Artikel 15. 

Volgende bijkomende dienstverlening wordt minimaal aangeboden: 

• het raadplegen van internet via een pc of laptop in de bib, en/of met een eigen mobiel toestel, via een 

draadloze verbinding (gratis).  

• het nemen van fotokopieën.  

• het afdrukken en scannen van digitale documenten volgens de beschikbare apparatuur.  

Het tarief per fotokopie/afdruk bedraagt: 

• 0,05 euro voor een zwart-wit kopie A4 

• 0,10 euro voor een zwart-wit kopie A3 

• 0,30 euro voor een kleurenkopie A4 

• 0,60 euro voor een kleurenkopie A3 

 

 

Artikel 16. 

De verzamelde persoonlijke gegevens worden beheerd volgens de geldende wetgeving op de privacy.  

 

 

Artikel 17. 

Bij storend gedrag kan de bibliotheekgebruiker de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden. Bij diefstal, 

vandalisme of elke andere strafrechtelijke inbreuk wordt de politie altijd verwittigd. Dieren worden niet toegelaten 

in de bibliotheek met uitzondering van de wettelijke bepalingen.  

Het gemeentebestuur Herselt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van persoonlijke bezittingen van 

Retributie 

Extra Diensten 

Privacy 

Algemene bepalingen 
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de bibliotheekgebruiker.  

 

 

Artikel 18. 

De gebruiker verbindt zich ertoe alle bepalingen omtrent het auteursrecht te eerbiedigen.  

 

Artikel 19. 

Door zich in te schrijven in de Bibliotheek Herselt verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement waarvan 

hij bij de inschrijving in kennis wordt gesteld. Onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris behandeld. Het 

college van burgemeester en schepenen van de gemeente Herselt beslist wanneer een persoon definitief wordt 

uitgesloten als gebruiker. 

 

Artikel 20. 

Dit gebruikersreglement van de Bibliotheek Herselt vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 1 

december 2021. 

 

 

 

 

 

Toepassing 


