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Open+ is een dienst die beschikbaar is voor gebruikers van de Bibliotheek Herselt die aan een aantal 

voorwaarden voldoen (zie hiervoor punt 2 van dit reglement). 

Open+ is beschikbaar tijdens de Open+-openingsuren. Tijdens die openingsuren kunnen enkel leden van 

Open+ de bibliotheek gebruiken. Het is niet toegestaan om anderen binnen te laten. Ben je geen lid van Open+, 

heb je geen toegang tot de bibliotheek.   

Tijdens Open+ is er geen personeel in de publieke ruimte van de bib dat je helpt of begeleidt. De eerstvolgende 

werkdagen lost het bibliotheekpersoneel eventuele problemen op. Indien nodig word je gecontacteerd. Heb je 

hulp nodig tijdens je bibliotheekbezoek, kom dan tijdens de openingsuren met personeelsbezetting. 

 

 

 

• Je bent minstens 16 jaar.  

• Je bent minstens 3 maanden lid van de bibliotheek van Herselt.  

• Je hebt een Open+-infosessie gevolgd.  

• Je rijksregisternummer is geregistreerd in de database van Open+-gebruikers en je hebt je akkoord verklaard 

met het Open+-reglement.  

• Kinderen onder de 16 jaar zijn welkom tijdens de Open+-uren, onder begeleiding van een volwassene 

(ouder/voogd/grootouder, …). De begeleider is als Open+-gebruiker geregistreerd en is voor hen 

verantwoordelijk. 

 

 

 

Dag Uren beschikbaarheid Open+ 

maandag 9 - 13.30 u. en 20.05 - 21 u. 

dinsdag 12.35 - 21 u. 

woensdag 9 - 13.30 u. en 20.05 - 21 u. 

donderdag 9 - 18.00 u. en 20.05 - 21 u. 

vrijdag 9 - 21u. 

zaterdag 12.35 - 21 u. 

zondag 9 - 17 u. 

 

De openingstijden van Open+ zijn gelinkt aan de openingstijden van VTC de Mixx. Tijdens de 

sluitingsmomenten van VTC de Mixx, zal ook de bibliotheek niet toegankelijk zijn.  

Tijdens de openingsuren van Open+ worden regelmatig andere activiteiten ingepland zoals klassikale 

ontleningen en rondleidingen. Tijdens bepaalde evenementen zoals lezingen en workshops in de bibliotheek 

is Open+ niet beschikbaar. Deze evenementen worden vooraf aangekondigd op de website van de 

bibliotheek.  

Bij overmacht omwille van organisatorische, technische en veiligheidsredenen kunnen de openingsuren van 

Open+ wijzigen zonder communicatie vooraf. 

 

 

 

• Uitlenen en verlengen via de zelfuitleenbalies. 

• Kosten betalen via de betaalautomaat. 

• Kranten en tijdschriften lezen. 

• Collectie raadplegen. 

• Publieke computers gebruiken. 

• Lezen en studeren. 

• WiFi gebruiken. 

3. Wanneer beschikbaar? 

1. Wat is Open+? 

2. Wie kan gebruik maken van Open+? 

4. Wat kan je doen tijdens Open+? 
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• Als Open+-gebruiker draag je zorg voor de bibliotheek. 

• Je respecteert de rust en de orde in de bibliotheek. 

• Je respecteert andere gebruikers. 

• Help indien nodig een andere gebruiker. 

• Je verplaatst geen meubilair of apparaten. 

• Je gebruikt de nooduitgang enkel in geval van nood.  

• Je organiseert zelf geen activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen. 

• Je mag water drinken in de bibliotheek. Andere dranken en eten zijn niet toegestaan.  

• Dieren worden niet toegelaten met uitzondering van de wettelijke bepalingen. 

 

 

Je komt de bibliotheek binnen:  

• Je gebruikt je eID en Open+-pincode om binnen te komen. 

• Je mag je eID niet doorgeven aan iemand anders: de toegang tot Open+ is strikt persoonlijk en wordt 

geregistreerd.  

• Je mag geen andere personen mee naar binnen nemen. Een uitzondering geldt voor:  

o (klein)kinderen onder de 16 jaar onder begeleiding van een volwassene (18+) 

o de begeleider van Open+-gebruikers met een beperking zoals overeengekomen bij de 

inschrijving in Open+ 

• Zorg ervoor dat niemand anders met jou mee naar binnen glipt. 

 

Je verlaat de bibliotheek: 

• Je leent bibliotheekmaterialen correct uit via de zelfuitleenbalie. 

• Bij alarm aan de beveiligingspoortjes controleer je aan de zelfuitleenbalie of alle bibliotheekmaterialen 

correct zijn uitgeleend. 

• Je verlaat de bibliotheek via de hoofdingang. Je gebruikt de drukknop links aan de deur. 

• Bij sluitingstijd: via de luidspreker hoor je dat de bibliotheek gaat sluiten. Je rondt je bezoek af en 

verlaat het gebouw zo snel mogelijk. De lichten gaan uit, de buitendeuren sluiten automatisch en de 

alarminstallatie treedt in werking. 

 

  

• Uitleenproblemen? Vul de Open+-meldingskaart in en leg de kaart, eventueel samen met het betreffende 

bibliotheekmateriaal, op de daarvoor voorziene plaats aan de balie.  

• Noodgeval? Telefoneer of ga naar het onthaal van VTC de Mixx (014 53 90 90). Indien je niemand kan 

bereiken, neem je verantwoordelijkheid. Contacteer de hulpdiensten. Bel de nooddiensten op het nummer 

112 of gebruik de app 112 via je smartphone.  

• Gevaarlijk gedrag? Indien een andere gebruiker zich gevaarlijk gedraagt, geweld of agressie gebruikt, 

verlaat je onmiddellijk de bibliotheek en verwittig je de zaalwachter (onthaal VTC de Mixx 014 53 90 90). 

Indien je niemand kan bereiken, verwittig de politie als nodig.  

• Overlast of andere problemen? Je brengt de bibliotheek op de hoogte van het probleem via het Open+-

formulier op de website of vul de Open+-meldingskaart in. Je kan ook mailen naar bibliotheek@herselt.be,  

telefoneren (014 53 90 80) of langskomen tijdens de bemande openingsuren. 

 

 

Het lokale bestuur is niet verantwoordelijk voor: 

• diefstal of beschadiging van je persoonlijke bezittingen. 

• beschadiging of verlies van gegevens door computergebruik. 

• ongevallen. 

 

6. Hoe gebruik je Open+? 

7 .  Wat doe je bij problemen? 

8. Aansprakelijkheid 

  5.  Wat verwacht de bib van de Open+-gebruiker? 

mailto:bibliotheek@herselt.be
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Door je als gebruiker van Open+ te registreren, aanvaard je het Open+-reglement. Je geeft ook toestemming aan 

de bibliotheek om je gegevens te gebruiken om je te contacteren over Open+. De bibliotheek maakt gebruik van 

CCTV-camera’s om de bewaking en het toezicht te verzekeren voor veiligheidsdoeleinden en het opsporen van 

een misdrijf. Door je akkoord te verklaren met het Open+-reglement en het gebruik van Open+ geef je 

toestemming om gefilmd te worden via de CCTV camera’s in de bibliotheek. De camerawet van 21 maart 2017 is 

hier van toepassing. De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit reglement worden met zorgvuldigheid en 

respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Lokaal Bestuur Herselt volgt hiervoor de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR genoemd) en de Belgische 

privacywet.  

 

 

Het algemeen reglement van de Bibliotheek Herselt is ook van toepassing voor wie van Open+ gebruik maakt.   

 

 

Dit Open+-reglement is van toepassing vanaf 1 december 2021. 

 

 

Door zich in te schrijven als gebruiker van Open+ in de Bibliotheek Herselt verklaart de gebruiker zich akkoord 

met dit Open+-reglement waarvan hij bij de registratie in kennis wordt gesteld en waarvan de gebruiker een 

exemplaar dient te ondertekenen. Als de gebruiker het Open+-reglement niet respecteert, wordt de toegang tot 

Open+ tijdelijk geschorst of definitief opgeheven via een besluit van het college van burgemeester en schepenen. 

 

 

 

 

 

9. Privacy 

11. Toepassing 

 

10. Algemene bepalingen 

12. Akkoord 

 


