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RICHTLIJNEN VOOR BEZOEKERS 
 

Vanaf maandag 6 juli 
 

1. WAARVOOR KAN JE IN DE BIB, IN DEZE FASE VAN DE HEROPENING, TERECHT? 
 
 

MATERIAAL INLEVEREN & UITLENEN:  

Inleveren:  je hebt hiervoor geen bibliotheekkaart nodig.  
 
Dit doe je uitsluitend aan TOESTEL 1. Volg hiervoor de 
bewegwijzering.  
 
Je legt het ingeleverde materiaal op de daarvoor 
bestemde kar.  
 
Deze materialen worden in quarantaine geplaatst en 
ontsmet voor ze opnieuw kunnen worden 
teruggeplaatst. 
 

 (!) Wil je vervolgens nieuw materiaal zoeken in de bib 
om uit te lenen, dat kan.  
 
Houd dan rekening met de regels beschreven in puntje 
3: Waar moet ik als bezoeker rekening mee houden? 
 

Uitlenen  kan enkel indien je je bibliotheekkaart bij je hebt.  
 
Dit doe je aan TOESTEL 2. Volg hiervoor de 
bewegwijzering.  

Heb je een OPENSTAAND BEDRAG (waardoor je niet 
kan uitlenen)? 

Dan kan je enkel contactloos betalen via bancontact op 
TOESTEL 2. Volg hiervoor de bewegwijzering.  
 
Klik op ‘BETALING UITVOEREN’ 
Scan je bibliotheekkaart, bevestig dat je het openstaand 
bedrag wil betalen.  
 
Volg vervolgens de instructies op van de 
betaalautomaat. 
 
Cashbetalingen zijn niet mogelijk. 

 

INLEVERBUS blijft 24/24 geactiveerd Inleveren van materialen kan ook via de inleverbus, links 
van de inkomdeur, indien je liever niet wenst de bib te 
betreden.  
 
Let op je uitleentermijn! Materialen uit de inleverbus 
worden pas eerste werkdag nadien van je kaart gehaald! 
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RESERVATIES OPHALEN  Kan weer gewoon in de bib. 
Uw reservatiekost kan u betalen met bancontact bij 
TOESTEL 2  

 
 

E-READERS:  

Uitlenen van e-readers die eigendom zijn van de bib  Kan op aanvraag en zolang deze voorradig zijn. 
Dit doe je door een mail te sturen naar 
bibliotheek@zaventem.be 

 Leden krijgen vervolgens een mail terug met het e-
readers reglement en een formulier voor aanvraag van e-
boeken, dat ingevuld dient te worden teruggestuurd.  
 
Zodra de e-reader klaar is voor gebruik wordt de klant op 
de hoogte gesteld per mail over de ophaaldatum van de 
e-reader. 

Gebruik van eigen e-readers  Is opnieuw mogelijk 

 
 

BOEKEN, CD’S UIT HET MAGAZIJN OPVRAGEN EN 
ONTLENEN 

 

bij voorkeur via mail of telefonisch Stuur een lijstje met de materialen die je wenst naar 
bibliotheek@zaventem.be. Of bel 02/307 72 82 

 Zodra het materiaal voor je klaarligt, word je op de 
hoogte gesteld over de ophaaldatum.  

 

Het is opnieuw mogelijk om in de bib: Kranten en/of magazines te lezen 
 

 

IBL’s aanvragen is mogelijk  IBL= interbibliothecair leenverkeer; materialen van 
andere bibliotheken lenen. 
Stuur een mailtje naar bibliotheek@zaventem.be 

 
 

2. WAT KAN IN DEZE FASE NOG NIET? 
 

Het is nog niet mogelijk om in de bib  te studeren 

 prints of kopieën te maken 

 gebruik te maken van de internetcomputers 

 Deel te nemen aan activiteiten en groepsbezoeken 

  (!) In een volgende fase kan hier, na evaluatie, verandering in komen. 

mailto:bibliotheek@zaventem.be
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3. WAAR MOET JE ALS BEZOEKER REKENING MEE HOUDEN? 
 
ALGEMEEN: 
 
- Kom niet naar de bibliotheek als je verkouden bent of griepklachten hebt. 
- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, verhoging (vanaf 37.5 C°). 
- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 C°) heeft en/of benauwdheidsklachten. 
- Houd 1,5 meter afstand, zowel in als buiten de bibliotheekvestiging. 
- Respecteer de bewegwijzering zoals aangeven op de vloer, separate in- en uitgang zijn voorzien. En volg 
altijd de aanwijzingen van het personeel op. 
 
GELIMITEERD AANTAL BEZOEKERS 
 

De bib hanteert een maximaal aantal bezoekers dat 
tegelijkertijd in het gebouw aanwezig mag zijn.  

We gebruiken daarvoor een systeem van toegangsitems, 
bij ons zijn dat DRAAGMANDJES.  

Bij binnenkomst  
 ! NA het inleveren van je  boeken ! 

ontsmet elke bezoeker (ook kinderen) zijn handen en 
neemt een ’DRAAGMANDJE  
 
Zijn de DRAAGMANDJES op dan vragen we je te 
wachten tot er weer één beschikbaar is.  
(Draagmandjes worden na elke gebruiker ontsmet)  

 
 
Kom indien mogelijk alleen naar de bibliotheek.  
 
Per ouder mogen maximum 2 kinderen uit eenzelfde huishouden de bibliotheek bezoeken. Kinderen blijven 
te allen tijde onder ouderlijke supervisie.  
Kinderen onder de 12 jaar hebben alleen toegang tot de bib onder begeleiding van een volwassene. 
 
Je kan je bibliotheekbezoek thuis voorbereiden door reeds een selectie te maken op basis van 
beschikbaarheid in onze online catalogus. Let hierbij op of het boek (cd, dvd) in Zaventem wel degelijk  
aanwezig is.   
 
LET OP! 
(!) Voorzieningen zoals toiletten en koffieautomaat blijven momenteel gesloten voor publiek 
 
(!)Liften mogen enkel voor goederen gebruikt worden , social distancing kan niet gegarandeerd worden. Bent 
u minder mobiel maar hebt u iets nodig van het 1ste verdiep?  Vraag een medewerker om hulp. 


