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Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Herent op ….. 

 

Artikel 1: 

De bibliotheek is tijdens de openingsuren vrij toegankelijk voor leden en niet-leden. 

Bezoekers kunnen voor informatie, begeleiding en hulp steeds een beroep doen op 
het bibliotheekpersoneel. 

De leeszaal is vrij toegankelijk, mits de bezoekers de rustige sfeer van de leeszaal 
respecteren. De kranten en de laatst verschenen nummers van tijdschriften kunnen 
ter plaatse worden geraadpleegd, maar niet worden uitgeleend. 

Leden van de bibliotheek kunnen, na aanmelding bij de balie, tijdens de openingsuren 
gratis gebruik maken van de internetcomputers in de leeszaal. 

De bibliotheek is 18 uur en 45 minuten per week geopend: 

Maandag 17 tot 19.45 uur 

Dinsdag 10 tot 12 uur 

Woensdag 13 tot 17 uur 

18 tot 20 uur 

Donderdag 15 tot 17.30 uur 

Vrijdag 17 tot 20 uur 

Zaterdag 10 tot 13 uur 

Zondag Gesloten 

 

Artikel 2: 

De collecties boeken, strips, tijdschriften en audiovisuele materialen van de 
bibliotheek, haar dienstverlening en activiteiten, worden in een geest van objectiviteit 
en pluralisme afgestemd op de behoeften aan kennis, cultuur, informatie en 
ontspanning van de hele bevolking. 

Indien lezers interessante aankoopsuggesties hebben kunnen ze deze doorgeven 
aan het personeel. 

In de bibliotheek kan je ook een e-reader met e-boeken uitlenen. 

Om een e-reader te ontlenen moet je minstens 18 jaar zijn. 

Er kan slecht 1 e-reader per gezin worden ontleend. 

Het afhalen en terugbrengen van de e-readers kan enkel aan de infobalie van 
de bibliotheek.  

De e-reader mag nooit in de boekenbox gestoken worden!  

Bij het terugbrengen zal een medewerker de e-reader controleren op schade 
en ongeoorloofd gebruik (zie gebruiksvoorwaarden). 
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Bij verlies of beschadiging van de e-reader en/of de beschermhoes wordt het 
volledige aankoopbedrag (aankoopprijs op het tijdstip van de vaststelling van 
verlies of beschadiging) van deze materialen aan de lener aangerekend. 

De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat. 

De e-reader wordt steeds ontleend in een beschermhoes en blijft tijdens de 
hele leenperiode in deze hoes, om schade te voorkomen. 

Het is niet toegestaan om de e-reader door te geven aan derden. 

De lener blijft verantwoordelijk voor de e-reader. 

De lener behandelt de e-reader met zorg. 

De geleende e-reader mag enkel gebruikt worden voor het lezen van e-
boeken die door de bibliotheek van Herent op het toestel werden geplaatst. 

Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken door de lener is dus 
niet toegestaan. 

 

Artikel 3: 

Indien bezoekers bij herhaling ontleende werken beschadigen, buiten uitleentermijn 
terugbrengen, de rust in de bibliotheek verstoren of op andere wijze de werking van 
de bibliotheek bemoeilijken, heeft de bibliothecaris het recht het lidmaatschap in te 
trekken of de persoon de toegang tot de bibliotheek te weigeren. 

 

Artikel 4: Inschrijven 

Inschrijven gebeurt aan de hand van de eID of kids-ID en ondertekening van het 
dienstreglement.  

De eID of kids-ID zal gebruikt worden om elke ontlening of verlenging van materialen 
te registreren in het bibliotheeksysteem.  

Kinderen onder de 12 jaar ontvangen een lidkaart. Personen van 12 jaar of ouder die 
dit wensen kunnen ook een lidkaart ontvangen. 

Het basisbedrag voor een nieuwe lidkaart bedraagt 1,30 euro.  

De leden zijn verantwoordelijk om wijzigingen van persoonlijke gegevens zo snel 
mogelijk aan het bibliotheekpersoneel mee te delen. 
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Artikel 5: Jaarlijks inschrijvingsgeld en maximum aantal te lenen materialen: 

Lid Jaarlijks inschrijvingsgeld 

Basisbedragen 

Max. aantal 
materialen 

-18 jaar Gratis 7(1) 

+18 jaar € 5   7 

Leerkrachten in opleiding € 5  14 

Leerkrachten van Herentse 
scholen (klaskaart) 

Gratis 50 

Houders van een European 
Youth Card (CJP) 

Gratis 7 

Houders van een kaart Sociaal 
betalende derde of kaart van 

LDC 

€ 1 7 

(1) Kinderen onder de 14 jaar kunnen geen strips voor volwassenen ontlenen. 
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Artikel 6: Leengelden, reservatiekosten, uitleentermijnen en boetes 

De uitleentermijn bedraagt 4 weken en kan maximum 2 keer worden verlengd, 
behalve Daisy-spelers en E-readers. Verlengen is niet mogelijk indien een andere 
lezer het werk heeft gereserveerd. Verlengen van de uitleentermijn moet gebeuren 
vóór het verstrijken van de uitleentermijn en kan in de bibliotheek of via internet. Wie 
ontleende boeken of tijdschriften na het verstrijken van de uitleentermijn terugbrengt, 
zal een boete moeten betalen: 

(1) Als de schuld niet betaald is na de 3de rappel, wordt de kaart geblokkeerd en wordt er een 

administratieve procedure opgestart op kosten van de lener. Het dossier wordt daartoe 

overgemaakt aan de financiële dienst van de gemeente Herent voor verdere opvolging.  

(2) De bibliotheek van Herent beschikt over een permanente ontleenbare collectie van Daisy-
luisterboeken voor kinderen en volwassenen. Deze Daisy-collectie is er voor wie blind, 
slechtziend of leesgehandicapt is (door dyslexie, spierziekte...). Als geïnteresseerde lener 
moet u een verklaring ondertekenen dat u tot die doelgroep behoort. Enkel leners die een 
dergelijke verklaring ondertekend hebben, kunnen Daisy-luisterboeken en/of een Daisyspeler 
ontlenen. Gezien de specifieke doelgroep van deze boeken is er geen leengeld. 

(3) Per lid kunnen er tegelijkertijd 3 reservaties aangevraagd worden. Klaarstaande 
reservaties die niet afgehaald worden, moeten alsnog betaald worden. 

Materiaal Leen- 

geld 

 

Reservatiekost(3)   

Basisbedragen 

Boete 

Basis- 

bedragen 

Vanaf 1 dag te 
laat 

Maningskost bij rappel na: 

Basisbedragen 

2 weken 

(1ste rappel) 

4 weken 

(2de rappel) 

6 weken 

(3de rappel)(1) 

Boek 

Daisy-
luisterboek(2) 

 

 

 

 

 

Gratis 

 

 

€ 0,50 

 

 

 

 

 

€ 0,10 

 per dag 

 

 

 

 

 

 

Gratis 

 

 

 

 

 

 

+ € 2 

 

 

 

 

 

 

 

+ € 2 

 

 

Strip 

Tijdschrift Tijdschriften 
kunnen niet 

gereserveerd 
worden 

Dvd  

 

 

 

€ 0,50 

Luisterboek 

Voorleesrugzakje 

Fundelrugzakje 

Daisyspeler(2)  

E-reader € 0,50  

per dag 
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Artikel 7: Basisbedragen 

Alle basisbedragen vermeld in dit reglement onder artikels 2, 5, 6, 7, 9, 11 en 12 
worden 3-jaarlijks, steeds met ingang op 1 januari, geïndexeerd, volgens de index der 
consumptie-prijzen met toepassing van onderstaande formule: 

Basisbedrag X nieuwe index = nieuwbedrag 

                       Basisindex 

Het resultaat van deze berekening wordt naar beneden afgerond tot de eerstvolgende 
10 eurocent.  

De basisindex is die van januari 2019, terwijl de nieuwe index telkens die van novem-
ber van het jaar voorafgaand aan het jaar van ingang van de nieuwe bedragen is. 

 

Artikel 8: 

Alle ontleningen gebeuren op persoonlijke naam en op verantwoordelijkheid van de 
ontlener. 

Leners zijn zelf verantwoordelijk voor het correct uitlenen en inleveren van materialen 
aan de zelfscanbalies. 

Ontleende werken mogen niet aan derden worden doorgegeven. Wie bij de ontlening 
een beschadigd werk ontvangt, moet dat aan het bibliotheekpersoneel melden, 
anders kan hij/zij zelf voor de schade aansprakelijk worden gesteld. 

Bij verlies of totale beschadiging betalen zij de kostprijs van het werk. Dit bedrag is 
niet terug vorderbaar. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de 
bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. 

Voor beschadigde of ontbrekende materialen: beveiligd AVM-doosje, RFID-tag, 
kaftfolie, kaart bij reisgidsen, wordt een kostprijs van 2,50 euro (basisbedrag) 
aangerekend.  

 

Artikel 9: Inleverbox 

De leners kunnen ontleende werken 24u/24u in de inleverbox aan de bibliotheek 
(Spoorwegstraat 6, 3020 Herent) deponeren. De box wordt iedere werkdag 
leeggemaakt, maar op vrijdag slechts tot 12 uur. Werken die op vrijdag na 12 uur 
worden gedeponeerd, worden pas de daarop volgende maandag van de lidkaart 
gehaald. 

Werken die niet door de gleuf van de inleverbox kunnen, E-readers, daisy-spelers, 
fundel- rugzakjes en voorleesrugzakjes, moeten in de bibliotheek zelf ingeleverd 
worden. 

 

Artikel 10: Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) 

Werken die niet in de collectie van de bibliotheek zitten, kunnen via het IBL in een 
andere bibliotheek worden aangevraagd. Per lid kan er 1 aanvraag per keer gedaan 
worden (aan 6 euro (basisbedrag)). Klaarstaande aanvragen die niet afgehaald 
worden, moeten betaald worden. 

Het ontleende IBL-materiaal moet ingeleverd worden in de bibliotheek waar het 

IBL-materiaal aangevraagd werd en niet in de bibliotheek van oorsprong van het 
materiaal. IBL-materialen kunnen niet verlengd worden. 
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Artikel 11: Gebruik kopieermachines en printers 

De gebruikers kunnen uit (niet-ontleenbare) bibliotheekwerken kopiëren, 0,10 euro 
(basisbedrag) voor een A4-blad en 0,20 euro (basisbedrag) voor een A3-blad, 0,50 
euro (basisbedrag) voor een kleur A4-blad en 1 euro (basisbedrag) voor een kleur 
A3-blad. 

De gebruikers van de internetcomputers kunnen een A4 print-out maken voor 0,10 
(basisbedrag) euro per pagina. 

 

Artikel 12: 

De bibliothecaris is bevoegd in alle gevallen die in het dienstreglement niet worden 
vermeld. 

 

Artikel 13: 

Door het dienstreglement te ondertekenen, verklaren de leden zich akkoord met dit 
reglement. Wijzigingen in het reglement worden in de bibliotheek geafficheerd. Het 
volledige reglement is steeds raadpleegbaar in de bibliotheek en op www.herent.be. 
Een lid kan zich te allen tijde uitschrijven. 

 

Datum van inschrijving: …………………………………………………………………................  

  

Naam: ………………………………………...…….....Voornaam: …………………………….........  

  

Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………….............  

  

Postcode: ………………….................Gemeente: …………………………………………….... 

 

Geboortedatum(*): ..................................................................................................................... 

 

Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………. 

 

E-mail (vrijblijvend): ………………………………………………………………………...............  

 

Telefoon (vrijblijvend): ………………………………………………………………………...............  

De verwerking van deze persoonsgegevens zijn essentieel om lid te kunnen worden van 
bibliotheek Herent en om van de diensten gebruik te kunnen maken. 

Ze worden gebruikt voor interne werking en zullen in geen enkel geval gedeeld worden met 
derden tenzij dit door een wettelijke bepaling verplicht is. 

De bewaarperiode wordt tot een strikt minimum gehouden of tot de periode essentieel voor 
het uitvoeren van de kerntaken. 

Bibliotheek Herent heeft een goedgekeurde machtiging van de 
gegevensbeschermingsautoriteit om de E-ID uit te lezen en automatisch op te slaan in onze 
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systemen. Hierbij wordt enkel essentiële informatie opgeslagen waaronder: naam, adres, 
geboortedatum, geslacht en rijksregisternummer. 

De opslag van al deze persoonsgegevens wordt gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 Uitleningen 

 Attenderingen  

 Rappels  

 Reservaties  

 Boodschappen voor leners bv; ontbrekende dvd, beschadigd boek,…  

 

Ondergetekende verklaart dat hij/zij dit reglement gelezen heeft en alle bepalingen 
ervan aanvaardt en kennis genomen heeft van de privacyverklaring.  

Handtekening                                                                                                            Datum:   
 

                      ___/____/_____  

  

Daarbuiten kan u als klant ook toestemming geven voor extra doeleinden. 
(om van deze service gebruik te maken moet u een e-mailadres invullen):  

 

o  Activiteiten/Nieuwsbrief  

o  Gebruikersonderzoek  

* Duidt hierboven aan wat toegelaten is voor jou  

Hierbij geef ik expliciete toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te laten 
verwerken door Bibliotheek Herent voor de extra doeleinden.   

Handtekening                                                                                                            Datum:   
 

                      ___/____/_____  

  

  

(*) Indien een lid jonger is dan 16 jaar zijn de ouders (of een wettelijke voogd) 
verantwoordelijk voor het navolgen van de bepalingen van dit reglement.  

  

Privacyverklaring  

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) of de General Data Protection 
Regulation (GDPR) van 25 mei 2018 geeft u de volgende rechten:  

 U hebt het recht om gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie). 

 U hebt het recht om uw gegevens te (laten) wissen. 

 U hebt het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. 

 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. 
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 U hebt het recht om uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo die 
gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op 
gegevensoverdraagbaarheid). 

  

De toestemming van de verwerking is soms verplicht om de service te kunnen verlenen.  

Wanneer de verplichte toestemming ingetrokken wordt, heeft dit tot gevolg dat de 
dienstverlening niet meer kan verstrekt worden.  

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van persoonsgegevens tenzij 
dit door de wetgeving verplicht is. 
Voor meer info, kan u zich wenden tot het mailadres privacy@herent.be 

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw 
persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het adres: contact@apd-
gba.be 

 

Op eenvoudig verzoek kan u een uitgebreide privacyverklaring verkrijgen schriftelijk. 

U vindt deze ook op de website van de gemeente: https://www.herent.be/Privacy 
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