
De Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Zaventem. 

 
DIENSTREGLEMENT 

 
 

Artikel 1. 

Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek van Zaventem. 
 

Artikel 2. 
De P.O.B. is vrij toegankelijk voor iedereen en de consultatie van de aanwezige documenten en 

informatiebronnen is gratis. Zij is een democratische instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en 
audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten, worden in een geest 

van objectiviteit aangepast aan de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning 

van de gehele bevolking. 
De bibliotheekgebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op 

het bibliotheekpersoneel. 
 

 

Artikel 3. Openingsuren: 
 

a) Hoofdbibliotheek: Willem Lambertstraat 12 te 1930 Zaventem 
 maandag van   10 uur tot 18 uur 

dinsdag van  10 uur tot 18 uur 
 woensdag van  10 uur tot 20 uur 

 donderdag van  10 uur tot 18 uur  

 vrijdag van  10 uur tot 20 uur 
 zaterdag van  10 uur tot 16 uur 

  
 

 

b) Filiaal Sterrebeek: Mechelsesteenweg 189 te 1933 Sterrebeek 
 woensdag van  14 uur tot 19 uur 

 zaterdag van  10 uur tot 13 uur 
 zondag van  10 uur tot 12 uur 

 

Artikel 4. 
Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs of wettelijke verblijfsvergunning. 

Personen zonder woonplaatsvermelding in België of zonder recent attest van woonplaats betalen een 
waarborgsom van 25,00 €. Deze wordt onmiddellijk terugbetaald bij het beëindigen van het 

lidmaatschap. 
 

Minderjarigen schrijven zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd. Door zich in te 

schrijven in de Openbare Bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met het dienstreglement. 
Iedereen die wordt ingeschreven, ontvangt een bibliotheekpas. Het gebruik van deze bibliotheekpas 

is persoonlijk. De houder stelt zich verantwoordelijk en is aansprakelijk voor de met zijn bibliotheekpas 
uitgeleende materialen. De houder van de bibliotheekpas is verplicht bij verlies en/of diefstal van de 

pas de bibliotheek onmiddellijk te verwittigen. 

Ingeval van verlies, diefstal of ernstige beschadiging van de pas, waardoor hij deze meer gebruikt kan 
worden, wordt een nieuwe pas afgeleverd tegen betaling van 3.00€. 

Adresveranderingen moeten onmiddellijk aan de bibliotheek worden medegedeeld. 
 

Artikel 5. Inschrijvings- en leengeld en uitleentermijn. 
Er wordt een jaarlijks te hernieuwen lidgeld gevraagd. 

Dit lidgeld wordt als volgt vastgesteld: 

 1°:  voor de jeugd, d.w.z. tot de leeftijd van 18 jaar: geen inschrijvingsgeld. 
 2°:  vanaf de leeftijd van 18 jaar: 4,00 € vooruit te betalen voor een volledig jaar. 

 3°: vanaf de leeftijd van 60 jaar (het jaar waarin men 60 wordt): geen inschrijvingsgeld. 
 

Volgende categorieën dienen geen inschrijvingsgeld te betalen: 

- Het bibliotheekpersoneel, 
- Het personeel van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans,  

- Het gemeentepersoneel van de gemeente Zaventem, 
- Leraars die met hun klas de bibliotheek bezoeken, 



- Gebruikers met een geldig lidmaatschap van een andere PBS biliotheek, 

- Gebruikers van de Bijzondere Dienstverlening, 
- Gemeentelijke diensten. 

 
Het raadplegen in de bibliotheek van alle informatiedragers is kosteloos. Een internetsessie wordt 

beperkt tot 1 uur per gebruiker per dag en is eveneens gratis. Internetgebruikers dienen bij een 

tweede reservering en/of verder gebruik op dezelfde dag een vergoeding van 0,50 € te betalen. 
Bij gebruik van de internetpc’s verklaart de gebruiker zich akkoord met het pc-reglement van de 

bibliotheek, waarvan het detail is opgenomen in artikel 12. 
 

De uitleen van alle materialen, zoals boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, e-readers en taalcursussen, is 
gratis. 

Bij ontlening van e-readers verklaart de gebruiker zich akkoord met het e-boekenreglement van de 

bibliotheek, waarvan het detail is opgenomen in artikel 13. 
 

De afdeling Audiovisuele Materialen (AVM) is toegankelijk vanaf de leeftijd van 12 jaar, speelfilms voor 
volwassenen kunnen ontleend worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. 

 

De uitleentermijn voor alle materialen bedraagt vier weken. Voor dvd’s geldt een uitleentermijn van 
twee weken. Een verlenging met één uitleentermijn is mogelijk voor zover de materialen niet door 

andere ontleners zijn gereserveerd of de uitleenperiode niet verstreken is.  
De lener is verantwoordelijk voor het verlengen van de uitleenperiode van zijn/haar materialen en 

neemt daartoe zelf het initiatief. 
Verlengen kan in de bibliotheek, via de online catalogus en telefonisch tijdens de openingsuren van de 

bibliotheek. 

 
Per uitleenbeurt kunnen van elk materiaal 10 exemplaren ontleend worden. Taalcursussen vormen de 

enige uitzondering. Hiervan kunnen slechts 2 exemplaren per keer ontleend worden.  
 

De bibliothecaris is gemachtigd om te bepalen welke materialen al dan niet bijkomend kunnen 

ontleend worden. 
 

De referentiewerken, dagbladen en het jongste nummer van de tijdschriften kunnen enkel ter plaatse 
geraadpleegd worden.  

 

Artikel 6. 
Uitgeleende materialen kan men reserveren. De bibliotheekgebruiker kan maximaal vijf materialen 

gelijktijdig reserveren. De reservatiekost bedraagt 1,00 € per materiaal en moet betaald worden van 
zodra de reservatie klaar staat voor de lener. Deze reservatie kan vanaf dat moment ook niet meer 

geannuleerd worden. Gereserveerde materialen moeten worden afgehaald met de bibpas van de 
persoon waarop het werk werd gereserveerd. Het gereserveerde werk blijft één week beschikbaar 

voor afhaling. 

 
Artikel 7. 

Gevraagde materialen die niet tot de collectie behoren, kunnen via het interbibliothecair leenverkeer 
(IBL) aangevraagd worden in een andere bibliotheek. Na honorering van deze aanvraag zal de lezer 

een kost van 5,00 € dienen te betalen. 

 
Artikel 8. 

De geleende materialen kunnen terug gebracht worden tijdens de openingsuren in de bibliotheek of 
buiten de openingsuren in de inleverbus van de hoofdbibliotheek. De materialen die zo worden 

ingeleverd worden op de eerstvolgende openingsdag van de  hoofdbibliotheek ingenomen. 
Alle materialen worden terug gebracht naar de bibliotheek waar ze ontleend werden. 

 

Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt, betaalt vanaf de eerste dag bij het 
overschrijden van de uitleentermijn 0.10€ per uitgeleend materiaal per openingsdag. De boete gaat in 

op de 1ste dag na het verstrijken van de uitleentermijn. Indien een gebruiker na de vierde  aanmaning 
nog geen gevolg heeft gegeven aan de oproep kunnen de materialen teruggevorderd worden via 

gerechtelijke weg.  

De administratieve kosten van de aanmaning vallen ten laste van de gebruiker.  
 



Bezwaar tegen de boete moet binnen een termijn van 2 weken na de vierde aanmaning schriftelijk 

ingediend worden bij de gemeente, Stationsstraat 8, 1930 Zaventem of op het volgend emailadres : 
boekhouding@zaventem.be.  

 
Volgende categorieën dienen geen boete te betalen: 

- Andere bibliotheken in het kader van het interbibliothecair leenverkeer 

- Bijzondere Dienstverlening 
- Rustoorden 

- Gemeentelijke diensten 
- Scholen 

 
 

 

Artikel 9. 
De ontlener is verantwoordelijk voor de op zijn naam ontleende werken of materialen. Bij het 

ontvangen van een beschadigd werk of materiaal dient hij het personeel te verwittigen; zoniet kan hij 
aansprakelijk worden gesteld. Bij verlies, diefstal of zware beschadiging van het werk 

(onbruikbaarheid) dient een vergoeding, bestaande uit de kostprijs van het werk, verhoogd met de 

bindkosten en een toeslag van 20% voor verwerking en administratiekosten, te worden betaald. 
Indien een werk verschillende elementen bevat (verschillende cd’s, dvd’s, tekstboekjes of andere) en 

één of meerdere elementen beschadigd of verloren zijn, zal de lener steeds het gehele werk 
vergoeden. De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan hard- en/of software 

van de lener door het afspelen van audiovisuele materialen zoals dvd’s, cd’s of andere. 
 

 Voor volgende beschadigingen zal telkens de administratieve kostprijs worden aangerekend: 

- beschadiging/verlies: enkele cd-doos.     1.00€ 
- beschadiging/verlies: dubbel cd-doos, dvd-box, boekenhoes.  2.00€ 

- beschadiging/verlies: barcode/ tag.     2.00€ 
- lichte beschadiging van het materiaal.     2.00€ 

 

Artikel 10. 
Andere vergoedingen: 

 
-kosten opzoeken nieuw adres: 

    binnen de gemeente:  1.00€ 

    buiten de gemeente:  2.00€ 
- fotokopie   zwart-wit A4  0.10€ 

      A3  0.20€ 
    kleur  A4  0.50€ 

   A3  1.00€ 
  Privé-materiaal   1.00€ 

- geprinte pagina      0.50€ 

- kosten drankcapsules      0.50€ 
        

Schadeloosstellingen: 
 

- Boek/dvd/cd  Aankoopprijs +verwerkingskost 

- Computermatje  Aankoopprijs 
- Muis   Aankoopprijs 

- Pc/tablet   Aankoopprijs of prijs herstelling (offerte) 
- E-reader   Aankoopprijs 

 
 

 

Artikel 11. 
De ontleners van audiovisuele materialen verbinden er zich toe de ontleende materialen alleen op een 

daartoe geschikt toestel te gebruiken, de materialen niet verder uit te lenen, geen sprays te 
gebruiken, de materialen niet te kopiëren en geen publiek gebruik te maken van de materialen. 

 

De bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat de auteurswet gerespecteerd wordt. Kopiëren van 
documenten is enkel toegestaan voor eigen gebruik. In de hoofdbibliotheek staat een kopieermachine 

ter beschikking van de gebruikers.  
 

mailto:boekhouding@zaventem.be


 

Artikel 12. 
 

De volgende regels zijn van toepassing bij elk gebruik van de internet pc’s of bij het gebruik van een 
persoonlijke pc of tablet in de openbare bibliotheek van Zaventem. 

Algemeen gedeelte: 

1. Om gebruik te maken van een internet pc van de bibliotheek dient men een geldige 
bibliotheekpas te gebruiken en de gebruiksvoorwaarden te onderschrijven. 

2. Het is mogelijk een internetpc te reserveren. De reservering kan slechts betrekking hebben op 
de lopende of volgende week. 

3. Wie te laat komt voor de gereserveerde sessie verliest heel de gereserveerde tijdspanne. 
4. Aan 1 pc werkt slechts 1 persoon en er wordt in stilte gewerkt met respect voor de andere 

bibliotheekgebruikers. 

5. De instellingen van de pc mogen nooit worden gewijzigd. 
6. Er wordt zorg gedragen voor de toestellen. Beschadigingen aan muismatjes, muizen, 

toetsenborden, e.a. moeten financieel vergoed worden. 
7. In geen geval mogen programma’s of software geïnstalleerd worden.  

8. Ieder niet goed werkend onderdeel of software wordt onmiddellijk aan de 

bibliotheekmedewerker gemeld. 
9. Printen is mogelijk. De prijs van een print bedraagt 0,50 €. 

 
Specifiek gedeelte: 

1. Het is verboden websites te bezoeken die wegens hun aard niet passen in een publieke 
ruimte. Het is verboden het internet te gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden. 

2. E-mails versturen en ophalen kan met een eigen e-mailaccount. Bij het versturen of 

ontvangen van e-mails gebruikt men uitsluitend de eigen gegevens. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om wachtwoorden op een veilige manier te beheren. 

Voor alle data die opgeslagen zijn op de account van de gebruiker is enkel de gebruiker 
verantwoordelijk. 

3. De intellectuele rechten van anderen worden gerespecteerd en bronnen worden vermeld. 

4. De bibliotheek van Zaventem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of het 
tijdelijk niet beschikbaar zijn van internet noch voor de betrouwbaarheid van de via internet 

aangeboden informatie. 
 

 

Artikel 13. 
De volgende regels zijn van toepassing bij het ontlenen van e-boeken en e-readers. 

1. E-boeken worden zoals fysieke boeken aan één lener tegelijkertijd uitgeleend. 
2. E-readers worden enkel uitgeleend aan lezers ouder dan 18.  

3. Elke gebruiker leent e-boeken uit op een e-reader van de bibliotheek. Er worden geen e-
boeken gedownload op persoonlijke toestellen 

4. Het gebruik en de ontlening van e-boeken is gratis. 

5. Op de e-reader worden maximaal 5 e-boeken gedownload en die worden voor 4 weken 
uitgeleend. De uitleentermijn kan niet verlengd worden. 

6. De bibliotheekgebruiker mag de ontvangen e-boeken niet downloaden op eigen toestellen 
en/of doorgeven aan derden. 

7. E-readers worden niet teruggebracht via de inleverbus. Zij worden voor inname en controle 

aan het baliepersoneel overhandigd. 
8. Bij verlies of beschadiging van de e-readers wordt de volledige kostprijs van het toestel met 

alle toebehoren aangerekend. 
9. E-boeken worden uitgeleend op vertoon van de bibliotheekpas. 

 
 

 

Artikel 14. 
De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. 

 
Artikel 15. 

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De 

bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde 
persoonlijke gegevens, voor zover dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de 

verzending van culturele informatie. 
De gebruiker kan deze gegevens ten allen tijde inzien en wijzigen. 



De gemeente Zaventem deelt de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker 

behoren niet mee aan derden zonder toestemming van de lener. 
 

Artikel 16. 
Elke bibliotheekgebruiker dient ervoor te zorgen dat de sfeer in de bibliotheek niet verstoord wordt. 

Bij overlast kan men verzocht worden de bibliotheek te verlaten en dit op het verzoek van het 

aangesteld bibliotheekpersoneel. 
 

Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit 
reglement, dat hem/haar overhandigd wordt bij de inschrijving. Alle onvoorziene gevallen, waaronder 

rechtzetting van systeemfouten, worden door de bibliothecaris geregeld. 
 

Elke uitwijzing of overtreding van het reglement zal aan de beheerscommissie ter kennis worden 

gebracht en kan door beslissing van die commissie tot gevolg hebben dat de toegang tot de 
bibliotheek aan de overtreders wordt ontzegd voor een door de beheerscommissie zelf te bepalen  

termijn. De betrokkene wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.  
Klachten en betwistingen kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard.  

 

Artikel 17. 
Gezien de openbare bibliotheek van Zaventem deel uit maakt van het Autonoom Gemeentebedrijf, 

Stationsstraat 8, 1930 Zaventem, met ondernemersnummer BE0812315414 zijn de tarieven 
onderworpen aan 21% B.T.W.; Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% B.T.W.. 

 
Artikel 18. 

Het reglement, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2012 wordt ingetrokken. 

Dit reglement treedt in voege op 21 april 2017. 
Goedgekeurd door  gezamenlijke adviescommissie voor het CC De Factorij en de bibliotheek.     

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur dd. 24 april 2017 
 

Artikel 19. 

Een afschrift van dit besluit zal in toepassing van art. 253 van het gemeentedecreet overgemaakt 
worden aan de provinciegouverneur. 

 
 

 

 
  De secretaris,     De voorzitter, 

  W. DEBRUYN     I. HOLEMANS 
 


