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Om een e-reader te ontlenen moet je lid zijn van de bibliotheek van Opwijk en.18 jaar of ouder
zijn.
De lener ondertekent een kopie van dit uitleenreglement bij elke uitleen van een e-reader.
De lener krijgt een kopie van dit uitleenreglement.
De lener verbindt er zich toe dit reglement na te leven.
Voor het reserveren van een e-reader betaal je de gewone reservatiekost van € 0,80.
Het lenen van e-boeken is gratis.
Er mogen max. 5 e-boeken per e-reader ontleend worden.
De uitleentermijn bedraagt 4 weken. De uitleentermijn kan één keer verlengd worden, maar
enkel als er geen reservaties zijn.
Bij te laat binnenbrengen wordt € 0,10 boete per e-reader per dag aangerekend en
€ 0,10 boete per e-boek per dag.
Bij verlies of beschadiging van de e-reader en/of beschermhoes dient de actuele waarde van
de e-reader en/of beschermhoes betaald te worden samen met de kostprijs van alle erop
uitgeleende boeken..
Het is niet toegestaan om de e-reader door te geven aan derden.
De geleende e-reader mag enkel gebruikt worden voor het lezen van e-boeken die door
bibliotheek Opwijk op het toestel werden geplaatst.
Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken door de lener is niet toegestaan.
Voor elke inbreuk op dit uitleenreglement kan de lener uitgesloten worden van verder gebruik
van e-readers en e-boeken uit de bibliotheek.

Uitleenprocedure
• De e-reader kan gereserveerd worden via de catalogus of aan de balie. Zodra er een toestel
beschikbaar is, zal een bibmedewerker contact met je opnemen. Je kan dan de gewenste eboeken doorgeven. Je krijgt opnieuw een seintje als het toetsel voor je klaarligt.
• De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat. De e-reader wordt steeds
uitgeleend in een beschermhoes en blijft tijdens de hele leenperiode in deze hoes, om schade
te voorkomen.
• Het afhalen en terugbrengen van de e-readers kan enkel aan de balie, niet via de inleverbus!

