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Art. 1 
De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek / Speel-o-theek van Wortegem-Petegem is vrij toegankelijk 
voor iedereen.  Zij is een democratische instelling.  Haar collecties boeken, tijdschriften en spelen, 
haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in de geest van objectiviteit aangepast 
aan al de behoeften van ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele 
bevolking. 
 
Art. 2 
De dagen en uren van opening : 
 

   Maandag  16.00 tot 19.00 uur 
   Woensdag  15.00 tot 20.00 uur 
   Vrijdag   15.00 tot 19.00 uur 
   Zaterdag  10.00 tot 12.00 uur 

 
 
Art. 3 
Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs.  Voor jongeren beneden de 15 
jaar is de toestemming van de ouders vereist. 
Iedereen die wordt ingeschreven, ontvangt een lenerskaart die kosteloos wordt afgeleverd.  Bij 
verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling van € 2,50. 
 
Art. 4 
De inschrijving is gratis voor iedereen. 
De uitleen van boeken en tijdschriften is kosteloos.  
De uitleen van spelen kost € 1,20 per stuk met een maximum van twee per lenerskaart. 
Jeugdverenigingen, kinderopvanginitiatieven, ...  krijgen de mogelijkheid meerdere spelen uit te 
lenen op voorwaarde dat de vereniging of het kinderopvanginitiatief zelf lid is. 
 
De uitleentermijn bedraagt 3 weken.  Een verlenging van die termijn is mogelijk voor zover de 
werken of materialen niet door andere leners zijn aangevraagd.  Spelen kunnen maximaal 1 maal 
verlengd worden. 
Spelen kunnen verlengd worden aan € 1,20. Het aantal werken of materialen dat tegelijkertijd op 
één lenerskaart kan worden uitgeleend, is tot 10 beperkt. 
 
Art. 5 
Het gebruik van de internetcomputers in de bibliotheek is gratis. 
 
Art. 6 
Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt, betaalt € 0,20 per uitlening en per week 
achterstand. Elke begonnen week wordt als een volle aanschouwd.        
Boete op spelen bedraagt € 0,80 per stuk per week. 
De kosten voor het verzenden van de maningen vallen eveneens ten laste van de gebruikers.  De 
brief wordt verstuurd 3 dagen na overschrijding van de termijn. Na 3 maningen volgt een 
aangetekend schrijven, waarvan de kosten aan de lener zullen aangerekend worden. 
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Art. 7 
Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld. 
 
Art. 8 
De uitleningen zijn persoonlijk.  Het geleende mag niet verder worden uitgeleend. 
 
Art. 9 
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken of materialen.  Bij het ontvangen 
van een beschadigd werk of materiaal dient hij het personeel te verwittigen, zoniet kan hij 
aansprakelijk worden gesteld. 
 
 Art. 10 
De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken of materialen.  Bij verlies of totale 
beschadiging moet hij de kostprijs van het werk of materiaal betalen. Voor werken of materialen die 
niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een door de bibliothecaris te bepalen toeslag 
aangerekend.  Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk of materiaal bepaalt de bibliothecaris het 
bedrag van de schadevergoeding. 
Bij verlies of beschadiging van cruciale onderdelen van het spel (o.a. spelbord, spelkaarten) wordt de 
kostprijs van een nieuw spel aangerekend. Bij verlies of beschadiging van niet-cruciale onderdelen 
(o.a. pionnen, dobbelstenen) betaal je een forfait van € 1. Bij het terugbrengen wordt elk spel 
gecontroleerd. 
 
Art. 11 
De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het 
personeel.   
 
Art. 12 
Werken of materialen die zijn uitgeleend, kunnen worden gereserveerd.  Die service is kosteloos. 
Werken die niet voorhanden zijn, kunnen via interbibliothecair leenverkeer worden aangevraagd.  
De prijs hiervoor bedraagt € 3. 
 
Art. 13 
In alle lokalen van de bibliotheek geldt een rookverbod.   
 
Art. 14 
Door zich in de bibliotheek in te schrijven, verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement, dat 
hem bij de inschrijving wordt overhandigd. 
 
Art. 15 
Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden 
uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek.  Die bevoegdheid berust bij de beheerraad, 
op voorstel van de bibliothecaris. 
 
Art. 16 
Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld. 
 
(Goedgekeurd in de beheerraad van 19 september 2016) 
( Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 oktober 2016) 


