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REGLEMENT BIBLIOTHEEK Diksmuide                                    

 

 

De bibliotheek is voor iedereen toegankelijk op: 

 

De hoofdbibliotheek, Koning Albertstraat 24 

 voormiddag namiddag 

maandag 10.30 – 12 uur 16 – 19 uur 
dinsdag 10.30 – 12 uur 16 – 19 uur 
woensdag 10.30 – 12 uur 14 – 19 uur 
donderdag 10.30 – 12 uur gesloten 
vrijdag 10.30 – 12 uur 16 – 18 uur 
zaterdag 9.30 – 12 uur 13.30 - 15 uur 

 

Tijdens de zomerperiode – vanaf de laatste maandag van juni tot en met de laatste 

zaterdag van augustus - gelden aangepaste openingsuren: 

 voormiddag namiddag 

maandag 10.30 – 12 uur 16 – 18 uur 
dinsdag 10.30 – 12 uur 16 – 18 uur 
woensdag 10.30 – 12 uur 16 – 18 uur 
donderdag 10.30 – 12 uur gesloten 
vrijdag 10.30 – 12 uur 16 – 18 uur 
zaterdag 9.30 – 12 uur gesloten 

 

De dorpsbibliotheken 

Keiem, Keiemdorpstraat 87 (OC De Kring): donderdag van 16 tot 19 uur 

Pervijze, Kerkplein (OC Ten Bercle): donderdag van 16 tot 19 uur 

Leke, Lekedorpstraat 31 (OC Lecca): dinsdag van 16 tot 19 uur 

 

 

DE BIB IS VAN IEDEREEN 

De bib is een open huis: iedereen is er welkom. Verdraagzaamheid en wederzijds respect 

zijn heel belangrijk. Om ontmoeting een plaats te geven in een aangename omgeving 

waar iedereen zich thuis voelt, gelden enkele huisregels. 

1. De bibliotheek is een ontmoetingsplaats. Er mag dus gepraat worden. Hou evenwel 

rekening met alle bezoekers en voorkom overlast.  

2. Behandel alle bezoekers met respect. 

3. De ‘leesruimte’ is een stilteplek. Gsm’s staan uit of op stil. 

4. Hou de materialen die je bekijkt in de bib niet te lang bij je. Ook andere bezoekers 

willen ze misschien inkijken. 

5. In de bib mag je niet eten of drinken. 

6. Dieren wachten buiten. Uiteraard maken we graag een uitzondering voor 

assistentiehonden. 

 

ZO WORD JE LID 

7. Aan de balie vraag je een bibliotheekpas aan. Enkel met dit pasje kan je in de 

bibliotheken materialen ontlenen. 

8. Dit pasje is gratis tot en met 17 jaar. Vanaf 18 jaar betaal je 5 euro voor 12 

maanden.  

9. De bibliotheekpas is persoonlijk. Verlies of diefstal meld je zo snel mogelijk bij de 

bibliotheek. Om misbruik te voorkomen, wordt je kaart geblokkeerd. Een 

duplicaatpas kost 2 euro. 
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10. Voor het ontlenen van boekenpakketten voor in de klas kunnen leerkrachten een 

klaskaart aanvragen. Ook andere instellingen (bv. verenigingen, onthaaldiensten) 

kunnen een pasje aanvragen. Deze pasjes kosten 2 euro.   

11. Zodra je contactgegevens wijzigen (adres, telefoon, gsm of e-mailadres), meld je 

dit aan de balie van de bibliotheek.  

 

WAT VIND JE IN DE BIB? 

12. De bibliotheek beschikt over 

o boeken 

o tijdschriften 

o e-books op e-readers 

o dvd’s en cd’s 

o strips 

o spelletjes 

13. Het personeel helpt je de weg te vinden. Een overzicht vind je ook op het internet 

(http://diksmuide.bibliotheek.be/portaal) 

14. Heel veel zaken kan je ontlenen om thuis te gebruiken. Je kunt ook alles bekijken in 

de bibliotheek zelf. 

15. In de spelletjesafdeling (spelotheek) moeten kinderen jonger dan 10 jaar vergezeld 

zijn van een volwassene. 

 

HOE LEEN IK IETS? 

16. Met je bibliotheekpasje is het lenen van materialen gratis. 

17. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen geen romans lenen uit de 

volwassenenafdeling. 

18. Je kan maximum 32 zaken tegelijkertijd lenen: maximaal 2 spelletjes, 10 cd’s en 

dvd’s, 10 gedrukte materialen en een e-reader met daarop maximum tien e-books 

19. Alles uitgezonderd e-readers leen je uit via de zelfuitleenbalie. Je ontvangt een 

ticket met een overzicht van de ontleende zaken en inleverdata. 

20. Voor het ontlenen van e-readers met e-books gelden volgende afspraken 

 Om te ontlenen moet je ouder zijn dan 18 jaar. 

 E-books kunnen enkel uitgeleend worden op een e-reader van de bibliotheek. 

Die e-reader mag je enkel gebruiken voor het lezen van e-books die door de 

bibliotheekmedewerkers op het toestel werden geplaatst (maximaal tien). Het 

kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-books is niet toegestaan. Uitlenen 

aan derden mag niet. 

 Het lenen is gratis en moet op voorhand worden aangevraagd via 

bibcontact@diksmuide.be of 051 79 32 90.  

 De aangevraagde e-reader kan ten vroegste opgehaald worden één werkdag 

na bevestiging dat de e-reader beschikbaar is. 

 Een e-book kan niet door twee personen tegelijk worden geleend.  

 Je ontvangt de e-reader in goede staat en beschermd door een hoes. De e-

reader is volledig opgeladen (je krijgt geen kabel mee).  Daarna teken je in het 

voorziene register af voor goede ontvangst.  

21. Alle materiaal kan je vier weken bijhouden, uitgezonderd tijdschriften, spellen en 

sprinters*. Deze zaken kan je maar 2 weken ontlenen.  

*Sprinters zijn populaire boeken die herkenbaar zijn aan de markering ‘sprinter’. 

 

mailto:bibcontact@diksmuide.be
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KAN IK VERLENGEN? 

22. Je kan alle materialen maximaal vier weken verlengen, uitgezonderd sprinters, 

spellen, tijdschriften en de door iemand anders gereserveerde materialen. Je kan 

meerdere keren verlengen, met een maximum van 56 dagen. 

23. Je kan een verlenging aanvragen in de bibliotheek zelf, telefonisch tijdens de 

openingsuren of via http://diksmuide.bibliotheek.be/portaal (mijn bibliotheek). 

Neem contact op met de bib indien het online verlengen niet lukt.  

 

OP TIJD TERUGBRENGEN IS DE BOODSCHAP 

24. Je brengt je materialen ten laatste op de vervaldatum terug naar de bibliotheek 

waar je ze leende.  

25. Zorg dat het terugbrengen van het materiaal juist gebeurt, zodat ze niet op jouw 

naam uitgeleend blijven 

26. E-readers lever je af aan de infobalie.  Alle andere zaken lever je in via de 

uitleencomputers aan de zelfuitleenbalie. De spelletjes, CD’s en DVD’s geef je na 

de registratie aan de zelfuitleenbalie af aan de infobalie. Alle andere zaken zet je 

in de innamekast.  

27. Als je te laat bent, betaal je een boete. Zie de tarievenlijst voor de details. 

28. Als je een correct e-mailadres hebt opgegeven, krijg je drie dagen voor de 

vervaldatum automatisch een waarschuwing. 

 

KAN IK IETS RESERVEREN? 

29. Alles kan gereserveerd worden, uitgezonderd sprinters, spelmateriaal en e-books 

(de e-reader zelf kan wel gereserveerd worden). Je betaalt 1 euro per 

gereserveerd boek, e-reader, CD of DVD. 

30. Indien je een bibliotheekpasje hebt, kan je dit doen in de bibliotheek zelf of online 

via http://diksmuide.bibliotheek.be/portaal (mijn bibliotheek). 

31. Zodra het materiaal beschikbaar is, sturen we je een e-mail.  

32. Je kunt via de Diksmuidse bibliotheek ook zaken ontlenen uit een andere 

bibliotheek. Dat heet interbibliothecair leenverkeer (IBL).  Boeken ontleend via IBL, 

moet je persoonlijk terugbrengen aan de infobalie.   

 

WAT BIJ VERLIES OF SCHADE? 

33. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat je bij de bibliotheek ontleent. 

Zorg er goed voor en leen ze niet uit aan anderen.  Bij verlies of beschadiging 

worden kosten aangerekend.  Zie de tarievenlijst voor de details.  

34. Controleer de materialen voor je ze leent. Wend je tot het personeel als er 

problemen zijn.  

35. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor beschadiging aan jouw apparatuur (pc, 

cd-speler, …) veroorzaakt door het gebruik van geleende materialen. 

36. Let op met het kopiëren of in het openbaar vertonen/afspelen van cd’s en dvd’s. 

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor het overtreden van de wetgeving.  

 

IN DE BIB OP INTERNET? 

37. Wie gebruik wenst te maken van het internet meldt zich met de geldige bibpas 

aan de infobalie. Je kan maximum 1 uur gratis internetten.  

38. Je mag het internet niet gebruiken voor illegale (bv kopiëren) of commerciële 

doeleinden.  

http://diksmuide.bibliotheek.be/portaal
http://diksmuide.bibliotheek.be/portaal
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39. Draag zorg voor de computer waar je mee werkt. Download geen programma’s, 

verander niets aan de instellingen van de computer en sla niets op op de harde 

schijf.  

40. Wie deze richtlijnen niet naleeft, krijgt een sanctie. 

 

WAT JE NOG MOET WETEN 

41. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van persoonlijke 

voorwerpen.  

42. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is 

van toepassing op de persoonsgegevens die de bibliotheek van Diksmuide 

bewaart. 

43. Bij vandalisme, geweld of diefstal doet het bibliotheekpersoneel aangifte bij de 

politie  

44. Als je de huisregels niet naleeft, kan het bibliotheekpersoneel je de toegang 

weigeren.  

45. Als je het reglement niet respecteert kan je bestraft worden.   

46. De bibliothecaris zorgt voor de afhandeling van de gevallen die dit reglement niet 

voorziet. 

47. Met klachten, opmerkingen of suggesties kun je terecht aan de infobalie. 

 

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN 

48. Lidgeld  

o tot en met 17 jaar gratis  

o vanaf 18 jaar 5 euro/12 maand.  

o voor instellingen 2 euro/12 maand 

49. Waarborg voor wie zijn vaste verblijfplaats in het buitenland heeft: 10 euro. Dit krijg 

je terug bij het beëindigen van je lidmaatschap. 

50. Aan het uitlenen van materialen zijn verder geen kosten verbonden.  

51. Surfen op het internet is gratis 

52. Duplicaat bibliotheekpas: 2 euro 

53. Reservatie van boeken, e-readers, CD of DVD: 1 euro. 

54. Reservatie via interbibliothecair leenverkeer: 1 euro 

55. Boete  

o De boete start vanaf de openingsdag die volgt op de inleverdatum van de 

materialen. Je betaalt 0,20 euro per dag en per  uitgeleend item/e-book   

o Porto- en administratieve kost voor de aanmaningen: 0,50 euro 

o 7 dagen na het versturen van de derde aanmaning, sturen we een 

aangetekende maningsbrief.  Als je deze oproepen zonder gevolg blijven 

gebruikt de stad Diksmuide alle wettelijke middelen om de materialen en 

kosten terug te vorderen. Alle porto- en administratieve kosten worden 

aangerekend. 

o Dossierkost 10 euro 

56. Kopies 

o zwartwit fotokopie of print A4 0,15 euro per stuk 

o zwartwit fotokopie of print A3 0,30 euro per stuk 

o kleurenprint A4 0,60 euro per stuk 

57. Vergoeding bij verlies of beschadiging 

o van CD- of DVD-securitybox: 1 euro 

o van dubbele CD, DVD-securitybox of verpakking spelmateriaal: 2,50 euro 

o van barcode of signatuur: 1 euro 

o van tag: 2 euro 
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o van volledige materialen: aankoopprijs en verwerkingskost. Onder bepaalde 

voorwaarden kan je een vervangexemplaar aanbieden.  

58. Aan de betaalautomaat kan je een ticket opvragen. Ben je het niet eens met de 

vermelde gegevens, wend je dan onmiddellijk tot het personeel. 

59. Mensen met financiële moeilijkheden kunnen zich wenden tot de sociale dienst 

van het Sociaal Huis, Yserheemplein 1, Diksmuide, 051 79 37 93. 

 

CONTACT 

 

Bibliotheek Diksmuide 

Bibcontact@diksmuide.be 
051 79 32 90 

 

 

 

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ZAKEN  

 
 Aantal Gratis 

uitlenen en 

verlengen 

Reserveren 

KP € 1 

Te laat Uit via  In via 

Boeken 

Strips 

10 gedrukte 

materialen 

 

4 weken en 

in totaal 56 

dagen 

ja  

 

 

€ 0,20/ 

item/zitdag  

+ € 0,50 / 

maning 

Zelfuitleen

balie 

Zelfuitleenbalie 

en op rek 

tijdschriften 2 weken ja Zelfuitleen

balie 

Zelfuitleenbalie 

en op rek 

Sprinters 2 weken neen Zelfuitleen

balie 

Zelfuitleenbalie 

en op rek 

e-books op 

e-readers 

 

1 e-reader 

met daarop 

maximum 10 

e-books 

4 weken en 

in totaal 56 

dagen 

e-books niet,  

e-reader wel 

Infobalie infobalie 

dvd’s en 

cd(roms)’s 

10 

audiovisuele 

materialen 

4 weken en 

in totaal 56 

dagen 

ja Zelfuitleen

balie 

Zelfuitleenbalie 

en afgeven 

infobalie 

Spellen 2 2 weken neen Zelfuitleen

balie 

Zelfuitleenbalie 

en afgeven 

infobalie 
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