Richtlijnen voor collectieve ontleningen :
1. Personen die verbonden zijn aan een school, een instelling of een vereniging die omwille van hun
activiteiten ten behoeve van die instelling meer materialen nodig hebben dan het individuele
reglement toelaat, kunnen een collectieve kaart aanvragen.
Opgelet : studenten kunnen dus geen gebruik maken van deze faciliteit.
2. De groepskaart is gratis verkrijgbaar na het invullen en ondertekenen van een aanvraagformulier
en op vertoon van de identiteitskaart.
De procedure wordt jaarlijks herhaald in de maand augustus/september.
Bij verlies van de lidkaart wordt een nieuwe lidkaart afgeleverd tegen betaling van € 10,00.
3. De verantwoordelijkheid voor de geleende materialen ligt bij :
a) de lener : hij/zij tekent het aanvraagformulier en neemt op die manier de verantwoordelijkheid
bij laattijdigheid, verlies of beschadigding van de materialen op zich.
Eventuele maningsbrieven worden naar zijn/haar thuisadres gestuurd.
of :
b) de directie van de instelling : hij/zij tekent het aanvraagformulier en neemt op die manier de
verantwoordelijkheid bij laattijdigheid, verlies of beschadigding van de materialen op zich.
Eventuele maningsbrieven worden naar de lener gestuurd.
4. Het aantal materialen dat tegelijkertijd kan geleend worden is beperkt tot :
- 30 boeken
- 30 strips
- 30 tijdschriften
- 30 bundels bladmuziek
- 30 cd’s
- 4 taalcursussen
- 4 dvd’s
- 4 cd-rom’s
- 2 kamishibaiverhalen
- 1 O-mundo pakket
5. De leentermijn is 6 weken voor alle materialen. Verlenging van de leentermijn is niet mogelijk.
Het telaatgeld bedraagt € 0,30 per dag per materiaal. Bij een derde rappel worden € 25,00
administratiekosten aangerekend.
6. Het maximum aantal exemplaren per titel of over één onderwerp kan door de bibliotheek
beperkt worden.
7. De collectieve kaart MAG NIET voor persoonlijk gebruik benut worden.
8. Om een profiel aan te maken in Mijn Bibliotheek moet u als geboortedatum 99999999 (8x9)
opgeven.

