UITLEENREGLEMENT
E-READER MET E-BOEKEN
LENER:
RIJKSREGISTERNUMMER OF SMARTCARDNUMMER:
1. Alleen leden van de bibliotheek Blankenberge kunnen een e-reader ontlenen. Leden jonger
dan 18 jaar hebben daarvoor de toestemming nodig van één van de ouders of voogd. De
verantwoordelijkheid ligt volledig bij de ouder of voogd die het uitleenreglement
ondertekent.
Ik, …………………………………………, ouder/voogd van ………………………………… geef toestemming
om een e-reader te ontlenen volgens de regels van dit reglement.
Op vraag van de ondergetekende ouder of voogd kan de toestemming worden ingetrokken.
2. De uitleentermijn van een e-reader met e-boeken bedraagt 4 weken en is niet
verlengbaar.
3. Een e-reader reserveren kost 1 euro. E-boeken reserveren is niet mogelijk als er geen
e-reader beschikbaar is. E-boeken die uitgeleend zijn, kunnen niet gereserveerd worden.
4. Het kopiëren, verwijderen of toevoegen van e-boeken of andere bestanden is strikt
verboden.
5. Het uitlenen van de e-reader aan derden is strikt verboden.
6. Bij een eerste uitlening krijgt de lener een beknopte uitleg over de werking van de
e-reader.
7. De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat. De lener moet de
e-reader met zorg behandelen en in dezelfde staat terugbrengen (niet opgeladen).
8. Bij verlies of beschadiging van de e-reader wordt een vergoeding van € 175,00 gevraagd.
Bij verlies of beschadiging van de beschermhoes wordt een vergoeding van € 25,00
gevraagd.
9. De e-reader wordt uitgeleend in een beschermhoes en met een handleiding, het
USB-kabeltje wordt niet meegeleverd.
10. Een geleende e-reader moet ingeleverd worden aan de infobalie in de Lobby waar hij werd
ontleend, niet in de inleverkast of in de inleverschuif. De baliemedewerker neemt de
e-reader in ontvangst en controleert het toestel op beschadiging in het bijzijn van de lener.
11. Brengt de lener de geleende e-reader met e-boeken niet tijdig terug, dan wordt hij/zij
aangemaand via de post of via e-mail. Via e-mail worden er geen portkosten aangerekend.
12. Blijft de lener verder in gebreke, dan kan de bibliotheek beroep doen op de bestaande
wettelijke middelen om een geleende e-reader met e-boeken of het openstaande
schuldensaldo terug te vorderen.
13. Dit reglement wordt overhandigd en ondertekend bij de eerste uitlening van een e-reader
en blijft geldig voor alle volgende uitleningen.
Datum: ......./….…/………..
Lener (voor akkoord + handtekening):

bib Blankenberge (handtekening):

