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Voor activiteiten en diensten van de bibliotheek worden volgende retributies aangerekend
voor een termijn ingaande vanaf heden tot het wordt herroepen en/of gewijzigd:

Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld bedraagt:
Tot 18 jaar

gratis

Vanaf 18 jaar

€ 3,00 (lidgeld is 1 jaar geldig)

Boven 60 jaar

gratis

Verlies lenerspas

€ 1,00

Aan personen zonder vast adres in België zal bij de inschrijving een waarborgsom van € 12,5
worden gevraagd. Die waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van
het lidmaatschap.

Uitleenmodaliteiten
uitleenvoorwaarden

leengeld

Gedrukte materialen

gratis

31 dagen

€ 0,10 per dag per uitlening

Cd’s en muziekDVD’s

€ 0,25

31 dagen

€ 0,10 per dag per uitlening

31 dagen

€ 0,25 per dag per uitlening

Informatieve
€ 1,25
multimedia
Maximum 5 werken per lenerskaart

uitleentermijn

maningsgeld

Scholen kunnen genieten van een speciaal statuut waarbij geen boetes worden
aangerekend. De boeken moeten echter vóór 7 juli terug worden ingeleverd.

Dienstverlening
Reservering van eigen bib materiaal

€ 0,50

Reservering van bib materiaal uit
Andere bibliotheken (IBL)

€ 1,20 per aangevraagd materiaal

Gebruik kopieermachine:
• Losse kopie
• Kopiekaart 10 kopies
• Kopiekaart 50 kopies
Printen:
• Zwartwitkopie
• Kleurenkopie

€ 0,10 per kopie
€ 0,70
€ 2,50
€ 0,10
€ 0,30

Verlies of beschadiging:
Bij verlies of totale beschadiging moet de gebruiker de kostprijs betalen die noodzakelijk is
voor de vervanging van het verloren of vernietigd materiaal. Voor materialen die niet meer
verkrijgbaar zijn wordt een door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend die moet
volstaan om in de vervanging van gelijkwaardig materiaal te voorzien.
Bij gedeeltelijke beschadiging van een materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de
schadevergoeding.

Overige:
De retributie is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de betrokken dienst.
De retributie wordt contant ingevorderd.
Bij gebrek aan minnelijke betaling wordt de retributie burgerrechtelijk, hetzij door middel
van een dwangbevel, ingevorderd.

