
Aanpassing retributiereglement Bibliotheek 

 

Artikel 1: 

Dit retributiereglement wordt goedgekeurd en vervangt AGB RVB/2018/005 en wordt als volgt 

aangepast 

Artikel 2: 

Inzake het lidmaatschap worden volgende retributies vastgesteld: 

- Personen tot en met 17 jaar                                                                                        gratis 

- Personen vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar                                                                5,00€ per jaar 

- Personen vanaf 60 jaar                                                                                                 gratis 

De volgende categorieën dienen geen inschrijvingsgeld te betalen: 

 Het bibliotheekpersoneel 

 Het personeel van de Gemeentelijke Academie 

 Gemeentepersoneel 

 Leraars die met hun klas de bibliotheek bezoeken 

 Gebruikers die lid van zijn van een bibliotheek uit het SLIM Netwerk 

 Gebruikers van de Bijzondere Dienstverlening 

 Gemeentelijk diensten 

 

- Vernieuwing lidkaart ingevolge verlies of beschadiging                                          3,00€ 

Personen die in het buitenland wonen, dienen bij inschrijving een waarborg ten bedrage van 25,00€ 

te betalen. De waarborg wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap. 

Artikel 3: 

Inzake het ontlenen van materialen van welke aard ook worden volgende retributies vastgesteld: 

- Het ontlenen van boeken, cd’s dvd’s, luisterboeken en e-boeken  gratis 

- Reserveren van werken die uitgeleend zijn     1,00€ 

- Aanvragen van in het kader van IBL van werken die niet voorhanden zijn           2,50€ 

Overschrijden van de uitleenperiode bedraagt 0,10€/openingsdag en dit op de eerste openingsdag 

na het verstrijken van de uitleentermijn. De kosten voor het verzenden van de aanmaningsbrief 

vallen ten laste van de gebruiker. 

Bezwaar tegen de boete moet binnen een termijn van 2 weken na de 3e aanmaning ingediend 

worden bij het Autonoom Gemeentebedrijf Zaventem of op het volgende e-mailadres: 

vorderingen.agb@zaventem.be 

Volgende categorieën dienen geen boete te betalen: 

 Andere bibliotheken in het kader van het interbibliothecair leenverkeer 

 Bijzondere Dienstverlening 

 Rustoorden 

 Gemeentelijke diensten 

mailto:vorderingen.gemeente@zaventem.be


 Scholen 

Het niet terugbrengen van ontleende materialen of bij het terugbrengen van ernstig beschadigde 

materialen zal de aankoopprijs + 20% verwerkingskost aangerekend worden 

Bij het terugbrengen van gedeeltelijk beschadigde materialen zal door de bibliothecaris de 

schadevergoeding bepaald worden. 

 

Artikel 4: 

Inzake het gebruik van bepaalde materialen worden volgende retributies vastgesteld: 

- Fotokopie zwart-wit A4       0,10€ 

- Fotokopie zwart-wit A3       0,20€ 

- Fotokopie kleur A4       0,50€ 

- Fotokopie kleur A3       1,00€ 

- Fotokopie privé-materiaal      1,00€ 

- Geprinte pagina (1 stuk)      0,50€ 

- Drankcapsules        0,50€ 

- Zaventems Schildje       5,00€ 

- Gebruik internet (1 uur)      gratis 

- Gebruik internet – volgende uren     0,50€ 

- Beschadiging/verlies: enkele cd-doos     1,00€ 

- Beschadiging/verlies: dubbele cd-doos, dvd-box, boekenhoes  2,00€ 

- Beschadiging/verlies: barcode/tag     2,00€ 

- Lichte beschadiging materiaal      2,00€ 

- Muismat        Aankoopprijs 

- Muis         Aankoopprijs 

- Pc/Tablet        Aankoopprijs of  prijs

         herstelling (offerte) 

- E-reader        Aankoopprijs of prijs 

         herstelling (offerte) 

 

Artikel 5: 

De volgende administratiekosten worden aangerekend: 

- Opzoeken nieuw adres binnen de gemeente    1,00 

- Opzoeken nieuw adres buiten de gemeente    2,00 

 

Artikel 6: 

Het bedrag van de retributie, eventueel verhoogd met de administratiekosten, wordt contant, via 

banccontact of via overschrijving betaald. 

            

        

 



Artikel 7: 

Aangezien de openbare bibliotheek van Zaventem deel uitmaakt van het Autonoom 

Gemeentebedrijf, Stationsstraat 8, 1930 Zaventem, met ondernemingsnummer BE0812315414 zijn 

de tarieven onderworpen aan 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21´% BTW. 

Artikel 8:  

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 

  

 

 

 

 

 


