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Artikel 1. Algemene bepaling 
 
De stadsbibliotheek van Zottegem is vrij toegankelijk voor iedereen. Ze is een 
basisvoorziening waar alle burgers kansen en mogelijkheden krijgen om een leven lang te 
leren, zich degelijk te informeren en de veelzijdigheid van cultuur te ontdekken en te 
beleven. 
 
De bibliotheek wil een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking stellen, 
breed en zorgvuldig samengesteld, aangepast aan het doelpubliek en niet-commercieel. 
De stadsbibliotheek van Zottegem maakt deel uit van samenwerkingsverband Route 42 
(de overkoepelende projectvereniging van Geraardsbergen, Herzele, Lierde, Oosterzele, 
Sint-Lievens-Houtem en Zottegem). 
 
 
Artikel 2. Openingstijden 
 
Maandag /  14-20 uur 
Dinsdag  9-12 uur  / 
Woensdag 9-19 uur (doorlopend) 
Donderdag 9-12 uur  14-19 uur 
Vrijdag  9-12 uur  14-17 uur 
Zaterdag 9-12 uur  13-16 uur 
Zondag  gesloten 
 
Alleen wie een kwartier voor sluitingstijd in de bib is, kan nog aanspraak maken op 
bediening. De bibliotheek is gesloten op 1 januari, paasmaandag, 1 mei, O.L.H. 
Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, O.L.V. Hemelvaartsdag, 1 en 2 november, 11 
november en 15 november, 25 en 26 december. Andere sluitingsdagen worden tijdig 
meegedeeld. 
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Artikel 3. Lidmaatschap 
 
3.1 Om materialen uit te lenen of te reserveren moet je als lid ingeschreven zijn in 
bibliotheek Zottegem. Lid zijn in bibliotheek Zottegem betekent dat je automatisch lid 
bent van Regiobib Route 42. Lidmaatschap van de bibliotheek is gratis. Voor bepaalde 
bibliotheekdiensten wordt een vergoeding gevraagd (zie retributiereglement). 
 
3.2 De inschrijving gebeurt op basis van de elektronische identiteitskaart (eID). Op 
uitdrukkelijke vraag kan er een lenerskaart aangemaakt worden. Bij verlies of diefstal van 
de lenerskaart moet u onmiddellijk aangifte doen bij de bibliotheek. Een nieuwe lenerspas 
kan tegen betaling verkregen worden (zie retributiereglement). Voor inschrijving van 
jongeren beneden de veertien jaar is de toestemming van de ouders vereist. Het 
lidmaatschap is voor iedereen gratis. Voor personen zonder vaste verblijfplaats in België 
wordt bij inschrijving een borgsom gevraagd. Deze waarborgsom wordt onmiddellijk 
terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.   
 
3.3 De lenerspas wordt geblokkeerd zodra de gebruiker een openstaand bedrag van 5 
euro heeft. 
 
3.4 Conform de Europese privacywet zal de bibliotheek de persoonlijke gegevens van 
haar leden enkel gebruiken in het kader van haar eigen activiteiten en werking. Je hebt het 
recht je gegevens en die van de aan jouw zorg toevertrouwde minderjarigen in te zien 
en/of te verbeteren. Op https://zottegem.bibliotheek.be/privacyverklaring vind je alle info 
in verband met het gebruik van je gegevens in ons bibliotheeksysteem. 
 
3.5 Wijzigingen in adres of e-mailadres geef je zo snel mogelijk door aan de 
bibliotheek. 
 
3.6 Je lidmaatschap en de ontleende materialen zijn persoonlijk en mogen niet door 
anderen worden gebruikt. 
 
3.7 Als lid van Regiobib Route 42 kan je gratis gebruik maken van Mijn Bibliotheek. 
Met deze tool kan je zelf je inleverdata bijhouden, uitleentermijn verlengen, lidkaarten 
koppelen enz. Meer info op https://zottegem.bibliotheek.be/mijn-bibliotheek. 
 
 
Artikel 4. Dienstverlening 
 
In de bibliotheek gebruik je de zelfuitleenbalies om materialen in te leveren of te ontlenen, 
of om de uitleentermijn te verlengen. Als lener ben je zelf verantwoordelijk voor de 
correcte registratie van de materialen. Je kan op elk moment de hulp van een 
bibliotheekmedewerker inroepen. 
 
 
4.1 Ontlenen 
 
4.1.1 Alle materialen in bibliotheek Zottegem kan je gratis ontlenen. Een aantal werken 
zijn niet-uitleenbaar, onder meer kranten, recente tijdschriften, oudere magazijnwerken en 
andere. 
 
4.1.2 Het aantal materialen dat je tegelijkertijd op één bibliotheekpas kan ontlenen is 
beperkt tot 30 in totaal. Het is mogelijk om in dezelfde periode in één of meer bibliotheken 
van Regiobib Route 42 te lenen zolang het maximum aantal materialen niet wordt 
overschreden. 
 
 
 

https://zottegem.bibliotheek.be/sites/default/files/uploads/2022-11/2022%20Retributiereglement%20-%20versie%20voor%20online.pdf
https://zottegem.bibliotheek.be/sites/default/files/uploads/2022-11/2022%20Retributiereglement%20-%20versie%20voor%20online.pdf
https://zottegem.bibliotheek.be/privacyverklaring
https://zottegem.bibliotheek.be/mijn-bibliotheek
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4.1.3 De basisleentermijn is 3 weken. Wie de geleverde werken te laat terugbrengt, 
betaalt boete. De boetetarieven zijn terug te vinden in het retributiereglement. De 
vervaldata zijn vermeld op het uitleenticket of terug te vinden op je account van Mijn 
Bibliotheek. 
 
4.1.4 In de zomervakantie is de uitleentermijn 4 weken. 
 
4.1.5 De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard 
ook, ten gevolge van het gebruik van de ontleende materialen. 
 
4.1.6 Je bent verantwoordelijk voor wat je ontleent. Controleer alles op beschadiging 
voor je iets meeneemt en meld het bij een bibliotheekmedewerker. Bij het terugbrengen 
kan je hiervoor aansprakelijk gesteld worden. 
 
 
4.2 Verlengen 
 
4.2.1 Je kan de uitleentermijn van ontleende materialen maximum twee maal verlengen, 
op voorwaarde dat het materiaal niet door een andere klant is gereserveerd of dat het niet 
om een IBL-materiaal gaat. 
 
4.2.2 Als lener ben je zelf verantwoordelijk voor het verlengen van de 
bibliotheekmaterialen. Je kan de uitleentermijn verlengen met een geldige lenerskaart in 
de bibliotheek, telefonisch, via mail of via je account van Mijn Bibliotheek. 
 
 
4.3 Inleveren 
 
4.3.1 Inleveren kan aan de zelfuitleenbalies of via de inleverbus. Maak je gebruik van de 
inleverbus na de openingsuren van de bibliotheek, dan worden je materialen pas de 
volgende werkdag ingenomen. 
 
4.3.2 Breng je de geleende materialen niet tijdig terug, dan betaal je boete per geleend 
materiaal en per dag dat het materiaal te laat is. Dagen waarop de bibliotheek gesloten is, 
rekenen we niet mee. Bij betwisting zijn de gegevens van de bibliotheeksoftware 
beslissend. 
 
4.3.3 Bij verlenging van de uitleentermijn van materialen die reeds te laat zijn, blijft de 
boete voor het overschrijden van de vorige leentermijn verschuldigd. 
 
4.3.4 Bij het scannen aan de zelfuitleenbalie controleer je steeds of de inlevering 
correct is gebeurd. Staan bepaalde materialen nog steeds als uitgeleend op jouw naam 
genoteerd dan worden bij het overschrijden van de uitleentermijn de boetetarieven 
toegepast.  
 
 
4.4 Reserveren 
 
4.4.1 Je kan alle uitleenbare materialen reserveren. Per reservering rekenen we een 
reserveringskost aan (zie retributiereglement). Je kan reserveren in de bibliotheek of via 
Mijn Bibliotheek. 
 
4.4.2  Zodra een gereserveerd werk beschikbaar staat, krijg je een automatische mail (of 
er wordt een brief verstuurd indien het mailadres niet gekend is). Gereserveerde 
materialen blijven 10 dagen ter beschikking. Ook als je een reservering niet afhaalt, rekenen 
we de reserveringskosten aan. Zolang het materiaal niet klaarstaat, kan je de reservering 
kosteloos annuleren in de bibliotheek of via Mijn Bibliotheek. 
 
 
 

https://zottegem.bibliotheek.be/sites/default/files/uploads/2022-11/2022%20Retributiereglement%20-%20versie%20voor%20online.pdf
https://zottegem.bibliotheek.be/sites/default/files/uploads/2022-11/2022%20Retributiereglement%20-%20versie%20voor%20online.pdf
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4.5 Werken reserveren uit een andere bibliotheek (IBL) 
 
4.5.1 Werken die de bibliotheek niet in eigen collectie heeft, kan je aanvragen in een 
andere bibliotheek. Voor deze dienst betaal je een vergoeding (zie retributiereglement). De 
uitleentermijn van deze materialen wordt in principe niet verlengd en kan je dus ook niet 
zelf verlengen via Mijn Bibliotheek. 
 
 
Artikel 5. Inleverattenties, herinneringen & nota’s 
 
5.1 Het bibliotheeksysteem stuurt 5 dagen voor de inleverdatum automatisch 
inleverattenties. Deze dienst geldt als extra service. De bibliotheek is niet verantwoordelijk 
voor het niet ontvangen van deze mail of het terechtkomen bij ongewenste mails. De 
lener is steeds zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de inleverdata. 
 
5.2 De bibliotheek stuurt 7 dagen na het verlopen van de inleverdatum een eerste 
herinnering. Een tweede herinnering komt na 14 dagen. Deze herinneringen worden via 
mail verstuurd. Enkel indien de bibliotheek geen mailadres heeft, wordt er een brief 
verstuurd. Voor het verzenden van brieven wordt een meerkost aangerekend (zie 
retributiereglement).  
 
5.3 De bibliotheek verstuurt 28 dagen na de inleverdatum een aangetekende nota. De 
lener is daardoor geblokkeerd voor uitleen en in Mijn Bibliotheek. Brengt de lener de 
materialen alsnog terug, dan wordt bij het inleveren automatisch de prijs kwijtgescholden. 
Kies je om de exemplaren te vergoeden, dan worden deze automatisch afgeschreven. Een 
terugbetaling is dan niet meer mogelijk. Pas daarna is de kaart gedeblokkeerd. Alle kosten 
zijn voor de lener (zie retributiereglement).  
 
5.4 Materialen die 4 weken na de aangetekende zending nog steeds niet ingeleverd 
werden, worden door de bibliotheek als verloren beschouwd. De lener zal een factuur 
krijgen om de materialen, de boetes en administratiekosten te betalen. Bij niet-betaling 
van de openstaande factuur zal deze overgemaakt worden aan de financieel directeur van 
de stad die kan beslissen om over te gaan tot inning via deurwaarder. 
 
 
Artikel 6. Aansprakelijkheid  
 
6.1 Draag zorg voor de geleende materialen. Meld elke vorm van beschadiging of 
verlies. Wanneer we na het terugbrengen vaststellen dat het materiaal beschadigd is of 
niet compleet is, nemen we contact op. Bij beschadiging of verlies dient de lener het 
materiaal te vergoeden. 
 
6.2 Materialen die vergoed zijn, betalen we niet terug. 
 
6.3 Elk lid verbindt er zich toe om de wetgeving op het auteursrecht te respecteren. 
Ontleende audiovisuele materialen mag je niet in het openbaar gebruiken. De bibliotheek 
is niet aansprakelijk voor eventuele misbruiken. 
 
6.4 De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan apparaten door 
het gebruik van ontleende audiovisuele materialen. 
 
 
Artikel 7. Computergebruik  
 
7.1 Iedereen kan gebruik maken van internet op de daarvoor bestemde pc’s in het 
Leescafé en in de jeugdafdeling. Gebruik van het WiFi-netwerk op eigen apparatuur is 
mogelijk. 
 
7.2 Gebruik van het pc’s die de bibliotheek ter beschikking stelt is beperkt tot 1 uur 
per gebruiker per dag. 

https://zottegem.bibliotheek.be/sites/default/files/uploads/2022-11/2022%20Retributiereglement%20-%20versie%20voor%20online.pdf
https://zottegem.bibliotheek.be/sites/default/files/uploads/2022-11/2022%20Retributiereglement%20-%20versie%20voor%20online.pdf
https://zottegem.bibliotheek.be/sites/default/files/uploads/2022-11/2022%20Retributiereglement%20-%20versie%20voor%20online.pdf


5 / 5 
 

 
7.3 Wat mag niet: gebruik voor illegale doeleinden, het copyright schenden, 
computerbeveiligingssystemen schenden, vernietigen of wijzigen van computerinformatie, 
vernietigen of wijzigen van bibliotheekhardware en software, gebruik van eigen software, 
aansluiten van andere toestellen, gegevens opslaan op de harde schijf, raadplegen van 
websites die in strijd zijn met de wetgeving op de openbare zeden. 
 
7.4 Bij het niet naleven van deze richtlijnen moet je de veroorzaakte schade 
vergoeden en kan je tijdelijk of definitief uitgesloten worden van internetgebruik in de bib. 
 
7.5 Je kan pagina’s afdrukken volgens de tarieven in het retributiereglement. 
 
7.6 De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet 
beschikbaar zijn van of niet optimaal functioneren van het internet. 
 
 
Artikel 8. Allerlei  
 
8.1 De bibliotheek biedt ruimte voor ontmoeting maar er is ook plaats om rustig en 
ongestoord te werken of te lezen. We vragen respect voor iedereen. De bezoekers moeten 
zich houden aan de richtlijnen en de opmerkingen van het bibliotheekpersoneel.  
 
8.2  Bezoekers kunnen tijdens de openingsuren een koffie, thee, water of frisdrank 
kopen volgens de prijzen in het retributiereglement. 
 
8.3  Klachten in verband met de toepassing van dit reglement richt je aan de 
bibliothecaris, uiterlijk drie werkdagen nadat het betwiste feit zich voordeed. 
 
8.4 Het dienstreglement is steeds te raadplegen op de website van de bibliotheek. 
Door je in te schrijven ga je akkoord met dit reglement. 
 
8.5 Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld. Alle betwiste 
en in dit reglement niet voorziene gevallen worden door het beheersorgaan beslecht. 
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