
Reglement Openbare Bibliotheek Zwijndrecht 
 
WELKOM 
 

Dit reglement geldt voor de hoofdbibliotheek, het filiaal Burcht en de digitale diensten. 
 
De adressen, telefoonnummers en openingstijden van de hoofdbibliotheek en het filiaal, alsook de tarieven en 
uitleenvoorwaarden vind je ook terug op de gemeentelijke website en op de website van de bibliotheek: 
zwijndrecht.bibliotheek.be  
Je kunt er de catalogus raadplegen, de leentermijn verlengen, uitgeleende werken reserveren, je eigen leengegevens 
controleren, het krantenarchief raadplegen, digitale prentenboeken downloaden enz. 
 
Het volledige reglement ligt in elke bibliotheek ter beschikking van de gebruiker. Bij inschrijving wordt aan iedere gebruiker 
een reglement met alle afspraken overhandigd.  
 
Door je in te schrijven, ben je akkoord met dit reglement. 
 
De gemeentelijke openbare bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. De openbare bibliotheek is actief inzake 
cultuurspreiding, cultuurparticipatie en leesbevordering. Ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van 
levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.  
 
1. 
 
 1. TOELATINGSVOORWAARDEN 
 
ART.1.1. TOEGANKELIJKHEID 

De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt. 
 
ART.1.2. LID WORDEN 

Om gebruik te maken van de bibliotheek moet je als lid ingeschreven zijn. 
Onder de 18 jaar is de inschrijving gratis. Volwassenen betalen per jaar lidgeld. 
Bij inschrijving leg je een identiteitsbewijs voor: 
- als je Belg bent, je identiteitskaart 
- als je buitenlander bent, een geldige persoonslegitimatie en een Belgische adreslegitimatie. 
 
Voor jongeren tot hun 12de verjaardag is de schriftelijke toestemming van één van de ouders of voogd vereist. 
Bij inschrijving kan je een bibliotheekkaart krijgen maar je kan er ook voor kiezen om je eID te gebruiken als lidkaart. 
 
Met het oog op de werking van de bibliotheek worden een aantal identiteitsgegevens verzameld in overeenstemming met de 
wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Deze worden enkel gebruikt voor de eigen werking van de 
bibliotheek. 
 
Je hebt het recht om je gegevens en die van de aan jouw zorg toevertrouwde minderjarigen in te zien en /of te verbeteren. 
 
Adreswijziging of een wijziging van je mailadres deel je onmiddellijk mee in de bibliotheek, telefonisch 03 250 49 40 of via e-
mail bibliotheek@zwijndrecht.be  
 
De bibliotheekkaart is persoonlijk en mag niet door anderen worden gebruikt. Als je je kaart verliest, neem je zo snel mogelijk 
contact op met de bibliotheek om het gebruik van de kaart te laten blokkeren. Voor het vervangen van een bibliotheekkaart 
wordt een vergoeding aangerekend, behalve bij een aangifte van diefstal. 
 
Als lener ben je aansprakelijk voor de werken die met jouw bibliotheekkaart ontleend werden, ook als die met of zonder je 
goedkeuring of medeweten door een andere persoon worden geleend. De door jou ontleende werken mag je niet verder 
uitlenen. 
 
 
2. DIENSTVERLENING 
 
ART.2.1. BEGELEIDING 

Voor informatie en begeleiding kan je steeds een beroep doen op de medewerkers van de bibliotheek. Zij staan, in de mate 
van het mogelijke, ter beschikking voor algemene zoeksuggesties en technische assistentie. 
Werken uit het magazijn kunnen tot 15 minuten voor sluitingstijd aangevraagd worden, indien er voldoende personeel 
beschikbaar is.  
 
 
 

mailto:bibliotheek@zwijndrecht.be


ART.2.2. LENEN EN VERLENGEN 

Materialen kunnen enkel ontleend worden mits een geldig lidmaatschap van de bibliotheek. 
Een aantal werken zijn niet uitleenbaar, o.m. kranten, kostbare werken, naslagwerken (o.a. werken uit het Fonds van 
Zwijndrecht) en het laatste nieuwe nummer van een tijdschrift. Dit laatste is in het filiaal in Burcht wel mogelijk. 
De leentermijn varieert per type materiaal. De uiterste datum waarop je de geleende materialen moet terugbrengen, staat op 
het uitleenticket vermeld. Je kunt deze gegevens ook opvolgen via de website van de bibliotheek. 
Op een bibliotheekkaart kunnen 15 materialen uitgeleend worden, waarvan maximaal 1 snelboek. 
 
Het is mogelijk om tegelijk te lenen in de hoofdbibliotheek en in het filiaal, mits je de geleende materialen terugbrengt waar je 
ze ontleend hebt. Het maximum aantal ontleningen per kaart blijft hetzelfde. 
 
Je kunt de leentermijn 1 maal verlengen op voorwaarde dat het werk niet door een andere gebruiker gereserveerd is. 
 
De leentermijn van snelboeken kan niet verlengd worden. 
 
Je kunt de leentermijn verlengen met een geldig lidmaatschap in de bibliotheek en via de website: zwijndrecht.bibliotheek.be 
of telefonisch tijdens de openingsuren. Wanneer verlengen via internet vanwege een technische storing niet mogelijk was, 
staat de bibliotheek geen kwijtschelding van telaatgelden toe. Ook niet als je de herinneringsmail of maningsbrief niet hebt 
ontvangen.  
 
Bij het overschrijden van de leentermijn wordt telaatgeld gevraagd. 
 
Voor mensen die beschikken over een Z-pas wordt het lidgeld gehalveerd. Let wel, eventuele telaatgelden zijn wel volledig te 
betalen. Ook voor interbibliothecair leenverkeer wordt het volledige bedrag aangerekend.  
 
Ben je aan huis gebonden (wegens ziekte, handicap, enz.) en is het niet mogelijk om de bibliotheek zelf te bezoeken, dan 
kom je in aanmerking voor bibliotheek aan huis. Voor het leveren aan huis worden er geen extra kosten aangerekend. Ook 

onthaalouders kunnen gebruik maken van deze dienstverlening.  
 
Klaskaart: 
Een leerkracht die de bibliotheek bezoekt met leerlingen heeft recht op een klaskaart. 

Het geldende dienstreglement van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Zwijndrecht is ook van toepassing voor deze 

ontleningen. 

 

Op volgende punten wordt afgeweken van het geldende reglement: 

Je kan 30 materialen ontlenen. 
Hiervoor wordt geen lidgeld aangerekend.  
Alles kan uitgeleend worden, behalve snelboeken. 
 
De klaskaart blijft aanwezig in de bib.  
 
ART.2.3. TERUGBRENGEN 

De geleende materialen breng je terug naar de bibliotheekvestiging waar je ze leende. Buiten de openingsuren kan je 
gebruik maken van de boekenschuif. Cd's en dvd's dienen ingepakt te worden ter beveiliging van de materialen. Materialen 
die via de boekenschuif worden teruggebracht, worden ingenomen op de eerstvolgende moment dat de bibliotheek open is. 
Het is ook die datum die telt als datum van teruggave.  
Breng je de geleende materialen niet tijdig terug, dan betaal je telaatgeld per geleend item (dus per boek, cd…) en per 
begonnen week (per dag als het een snelboek is) dat je het langer houdt. Dagen waarop de bibliotheek niet open is, worden 
niet meegerekend. Bij betwisting van inbrengdatum zijn de gegevens van de bibliotheek beslissend. 
Bij verlenging blijft het eventuele telaatgeld voor het overschrijden van de vorige leentermijn verschuldigd. 
 
Breng je de geleende materialen niet tijdig terug, dan word je aangemaand. Blijf je verder in gebreke, dan kan de bibliotheek 
een beroep doen op bestaande wettelijke middelen om het geleende materiaal of het openstaande schuldsaldo terug te 
vorderen. Zolang niet alles in orde is gebracht, kan je niets meer ontlenen.  
 
ART.2.4. RESERVEREN VAN UITGELEENDE WERKEN 

Materialen die uitgeleend zijn, kun je reserveren, met uitzondering van de snelboekcollectie. Per reservering wordt een 
vergoeding aangerekend. 
Je kunt maximaal 2 materialen reserveren in de bibliotheek en via de website zwijndrecht.bibliotheek.be. 
Zodra een gereserveerd werk beschikbaar is, wordt een bericht gestuurd. Gereserveerde werken blijven maximaal 14 dagen 
tot jouw beschikking vanaf de datum van het bericht. Ook als je een reservering niet afhaalt, worden de reserveringskosten 
aangerekend. 
 
 
 
 



ART.2.5. WERKEN LENEN UIT EEN ANDERE BIBLIOTHEEK (IBL) 

Werken die de bibliotheek niet bezit, kun je aanvragen uit een andere bibliotheek. Voor deze dienst betaal je een vergoeding 
per materiaal. 
Bovendien kan de leverende bibliotheek afwijkende gebruiksvoorwaarden stellen en bijkomende kosten aanrekenen. Die zijn 
voor rekening van de gebruiker. 
 
ART.2.6. HET RAADPLEGEN VAN HET INTERNET EN DIGITALE DATABANKEN IN DE BIBLIOTHEEK 

Raadpleging van internet, ook via wifi, is gratis. Voor prints wordt een vergoeding aangerekend. 
Internetgebruik via de pc’s is beperkt tot 30 minuten per persoon per dag wanneer het druk is. 
Je kunt een internet-pc reserveren. Een internet-pc reserveren of je gemaakte afspraken annuleren of wijzigen, kan enkel 
telefonisch of aan de balie. Kom je te laat, dan verlies je het niet-gebruikte deel van de gereserveerde sessie. Wie niet 
binnen de 10 minuten is aangemeld na de starttijd, verliest de hele gereserveerde sessie.  
 
Er kunnen maximaal 2 personen aan 1 computer werken. Op verzoek van een personeelslid kan dit beperkt worden tot één 
persoon per computer. Bij het surfen naar sites waarbij je geluidsfragmenten wenst te beluisteren dien je gebruik te maken 
van een hoofdtelefoon. 
Ontoelaatbaar zijn het gebruik van de internettoegang voor onwettige doeleinden, het raadplegen van informatie die indruist 
tegen de Belgische wetgeving, het bekijken van porno of het vernietigen, veranderen of aanpassen van informatie of 
software op de computer (o.a. het beveiligingssysteem). 
Bij inbreuken kan de verantwoordelijke bibliotheekmedewerker met onmiddellijke ingang de huidige internetsessie 
opschorten. 
 
Hoewel de bibliotheek een antivirusprogramma gebruikt, kunnen virussen niet met absolute zekerheid voorkomen worden. 
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor schade aan geheugensticks en dergelijke en voor schade aan de computer van haar 
bezoekers. Ze is evenmin aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van gegevens en voor de aansprakelijkheid die 
zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de bibliotheekcomputers. 
De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de juistheid of de kwaliteit van de informatie op internet.  
De uiteindelijke aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken of misbruiken, voor het verlies van gegevens of voor directe of 
indirecte schade door het gebruik van de internettoegang in de bibliotheek, ligt bij de gebruiker. 
 
 
3.BIJZONDERE BEPALINGEN 
 
ART.3.1. ALGEMENE ORDE 

De gemeente Zwijndrecht is niet verantwoordelijk voor diefstal.  
 
De gebruikers worden verzocht de sfeer van de bibliotheek te respecteren. Storend gsm- en mediagebruik is verboden in de 
bibliotheek.  
 
Kinderen jonger dan 10 jaar worden vergezeld door een begeleider (16 plus) 
 
In alle gebouwen geldt een volledig rookverbod.  
Eten en drinken worden niet toegestaan. 
Dieren zijn niet toegelaten in de bibliotheek, met uitzondering van geleidehonden. 
De volledige dienstverlening is slechts verzekerd tot 15 minuten voor sluitingstijd. 
 
ART.3.2. AUTEURSRECHTEN 

Je verbindt je ertoe om de wetgeving op het auteursrecht te respecteren. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor eventuele 
misbruiken. 
 
 
ART.3.3. VERLIES OF BESCHADIGING 

Voor je materialen leent moet je ze nakijken op beschadiging en volledigheid. Als er problemen zijn, moet je een 
bibliotheekmedewerker verwittigen om te vermijden dat je zelf aansprakelijk wordt gesteld. 
 
Je gaat zelf na of het ontleende materiaal geschikt is voor eventuele afspeelapparatuur. De bibliotheek is niet 
verantwoordelijk voor eventuele schade aan apparatuur door het gebruik van ontleende materialen. 
Je wordt verzocht elke vorm van beschadiging of verlies die je veroorzaakt te melden. Bij beschadiging waarbij het materiaal 
niet meer geschikt is voor verdere uitlening of verlies van een werk of van een deel daarvan, vergoed je het volledige werk. 
Bij beschadiging van bibliotheekmaterialen beslist de bibliotheekmedewerker of hiervoor een schadevergoeding moet 
betaald worden, of dat het niet langer bruikbaar is voor verdere uitleningen en volledig moet terugbetaald worden. 
 
 
 
 
 
 



 
 
ART.3.4. SANCTIES 

Bij het niet-naleven van het reglement kan de bibliothecaris sancties opleggen, aangepast aan de aard van de inbreuk: 
- tijdelijk geen toelating om het internet te gebruiken 
- het vergoeden van de veroorzaakte schade 
- een tijdelijk of definitief verbod om de bibliotheek te gebruiken 
- juridische vervolging (bij ernstige vergrijpen). 
Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1: 
 
Openingsuren 
Hoofdbibliotheek Zwijndrecht     Filiaal Burcht 

Binnenplein 1  2070 Zwijndrecht     J. Tulpinckstraat 4 2070 Burcht 
tel. 03 250 49 40                    tel. 03 250 49 49 
e-mail: bibliotheek@zwijndrecht.be 
website: zwijndrecht.bibliotheek.be 
 

MAANDAG 10-12 17-20  
 

 

MAANDAG 10-12  

DINSDAG 10-12 17-20 DINSDAG  18-20 

WOENSDAG 10-17 WOENSDAG  14-16 

DONDERDAG 10-12 14-17 DONDERDAG  

VRIJDAG 10-12 17-20 VRIJDAG  

ZATERDAG 10-13  ZATERDAG 10-12  

 
 
Bijlage 2: 
 
 

Tarievenlijst 
1. Uitleenvoorwaarden individuele gebruikers 

 
Lidgeld  

<18 jaar: gratis 
Vanaf 18 jaar: € 5 per jaar/ €2.50 met een Z-pas  
 

materiaal Telaatgeld per week per 
materiaal 
Per dag in geval van 
snelboeken 

leengeld Termijn Verlengen Aantal  

boek  
 
 
€ 0,20  

 
 
 
    
 
 
 

gratis 

 

 
 
 
4 weken 

 

 
 
 
1 maal 

 
 
 

15 

tijdschrift 

strips 

taalcursus 

luisterboek 

daisy 

cd's € 1  

informatieve dvd's € 0,20 

dvd's € 1,50 2 weken 

snelboek € 0,50 PER DAG 2 weken niet 1 v.d. 15 

fundels niet 4 weken niet 7 per account per 
jaar 

     

bezitters Z-pas Idem idem idem 15 

klaskaart idem als bibkaart op afspraak 30 

 
 

2. Andere tarieven 
 

Reservatie € 0,50 

IBL-aanvraag € 5 

Zwartwit prints en kopieën A4 € 0,10 / bladzijde 

Zwartwit prints en kopieën A3 € 0,12 / bladzijde 

Kleur prints en kopieën A4  € 0,50 / bladzijde 

Kleur prints en kopieën A3  € 0,75 / bladzijde 

lidgeld € 5 

Verloren of beschadigde bibliotheekkaart € 2 

Beschadigd werk (nog uitleenbaar) € 3 

 

Zwijndrecht, goedgekeurd in de gemeenteraad op 28 juni 2018 en gaat van kracht met ingang van 1 september 2018 


