Goedgekeurd tijdens OCMW-raad van 4 december 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
SPELOTHEEK EN PEDAGOGISCHE BIBLIOTHEEK
1.

Lidmaatschap

Art.1: De Spelotheek en Pedagogische Bibliotheek zijn voor alle inwoners en
schoolgaande kinderen van Herenthout (met mogelijkheid tot afwijking), zijn vrij
toegankelijk tijdens de openingsuren van het Loket Kids & co (zie art. 17) of op
andere momenten na afspraak.
Art.2: Om materialen te kunnen lenen, moet men over een gebruikerskaart beschikken.
Art.3: De gebruiker laat een gebruikerskaart aanmaken op het Loket Kids & co tijdens de
openingsuren of na afspraak. Er wordt een inlichtingenfiche opgemaakt met
identificatiegegevens en telefoonnummer van de gebruiker. De inschrijving is
gratis.
Art.4: De opgevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de gebruikerskaart en
voor het verzenden van eventuele boetefacturen.
Art.5: De gebruikerskaart is strikt bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet aan
derden worden uitgeleend. Diefstal, verlies of vernietiging van de gebruikerskaart
dient zo snel mogelijk gemeld te worden bij het loket. Elke adreswijziging dient
eveneens zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan het loket.
2.

Ontlenen van materiaal

Art.6: Op vertoon van je gebruikerskaart kan je materialen ontlenen.
Art.7: De uiterste datum waarop je de geleende materialen terug moet brengen, wordt
bij ontlening vermeld op je gebruikerskaart. Je kan ook onmiddellijk een afspraak
maken om het geleende materiaal terug te brengen.
Art.8: De maximum uitleentermijn van de spellen en boeken bedraagt 3 weken.
Art.9: De uitleningen zijn persoonlijk, het geleende mag niet verder worden uitgeleend.
Art.10: Per uitleenbeurt kunnen er 2 spellen en 3 boeken worden uitgeleend, er is geen
mogelijkheid tot verlengen van uitleenbeurten.
3.

Boetes

Art.11: Na het verstrijken van de uitleentermijn betaalt de lener maningsgeld. De boete
wordt berekend per begonnen week en bedraagt € 5 per uitgeleend spel en €
0.15 per uitgeleend boek.
Art.12: In het geval dat het spelmateriaal niet meer volledig is, wordt aan de gebruiker
gevraagd het ontbrekende stuk binnen de week terug te bezorgen. In dat geval
wordt geen schadevergoeding aangerekend. Als het stuk onvindbaar blijft, zal de
schadevergoeding vastgesteld worden zoals in onderstaand artikel bepaald
wordt.
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Art.13: Bij het inleveren van het uitgeleende materiaal worden de stukken goed
nagekeken. Verlies, beschadiging of diefstal van de materialen moet vergoed
worden. De vergoeding bestaat uit de aankoopprijs van het geleende spel of
boek.
Art.14: Boetes worden aan de gebruiker gefactureerd. Men kan niet contant betalen.
Art.15: Het uitlenen van materialen wordt geweigerd zolang er een openstaande
boetefactuur is bij de gebruiker.
4.

Reserveren van spellen

Art.16: Wanneer een spel is uitgeleend kan men dit spel kosteloos reserveren via
kids.co@herenthout.be.
5.

Algemene bepalingen

Art.17: De openingsuren van de Spelotheek en Pedagogische Bibliotheek zijn:
 maandag:
09.00-12.00 – 13.00-20.00
dinsdag:
09.00-12.00
woensdag:
09.00-12.00
donderdag:
09.00-12.00
vrijdag:
09.00-12.00
of op afspraak: 014/50 27 76
 Sluitingsdagen van het Loket Kids & co kan je ook terugvinden op de website:
www.herenthout.be
Art.18: Door zich in te schrijven verklaart elke gebruiker zich voor akkoord met het
uitleenreglement, waarvan hij/zij een exemplaar ontvangt bij de inschrijving.
Art.19: Wie dit reglement niet naleeft, kan door de verantwoordelijke uitgesloten worden
voor verdere ontlening.
Art.20: Alle onvoorziene situaties die niet in het uitleenreglement werden opgenomen,
zullen door de verantwoordelijke afzonderlijk behandeld worden.

