
Nederlandstalige gemeentelijke openbare bibliotheek 
Anderlecht

Reglement
1 | Iedereen is welkom in de bibliotheek.

LID WORDEN
2 | Wil je materiaal lenen of diensten gebruiken? Schrijf je gratis in. Breng een geldig 
identiteitsbewijs mee. Kinderen tot 16 jaar brengen een ouder mee.

3 | Heb je geen identiteitskaart of verblijfskaart voor minstens 1 jaar?
− Of je betaalt een waarborg van €10. Je krijgt de waarborg terug, als je lidmaatschap stopt of als je 
een vaste verblijfplaats hebt in België.
− Of je brengt een vertrouwenspersoon mee die zich garant stelt voor je lidmaatschap.

4 | Je kan je lidmaatschap altijd stoppen. Ook de bibliotheek kan je lidmaatschap stoppen, tijdelijk
of definitief.

BIBLIOTHEEKPAS
5 | Ben je lid? Dan krijg je een bibliotheekpas. Deze pas is persoonlijk.

6 | Pas kwijt of gestolen? Meld het direct aan de bibliotheek. Doe je dat niet, dan blijf je 
verantwoordelijk voor het gebruik van de pas. Heb je een proces-verbaal van de politie? Dan is de 
nieuwe pas gratis. Anders betaal je €2.

7 | Nieuw adres, telefoonnummer of mailadres?Meld het direct aan de bibliotheek, of pas het zelf 
aan via je account op mijn.bibliotheek.be.

8 | Boete niet betaald? Regels niet gerespecteerd? Dan kan de bib je pas blokkeren.

9 | Jonger dan 14 jaar? Je kan alleen media lenen uit de jeugdafdeling.

INKIJKEN IN DE BIB
10 | Je kan de bibliotheekcollectie gratis inkijken, in de bibliotheek.

LENEN
11 | Je kan maximum 20 media tegelijk lenen. De
uitleentermijnen en boetes staan op het tarievenblad. De bibliothecaris kan afwijken van de 
uitleenregels.

VERLENGEN
12 | Je kan 1 keer de uitleentermijn verlengen, behalve wanneer iemand iets heeft gereserveerd. 
Dat kan aan de balie, via telefoon, tijdens de openingsuren of via mijn.bibliotheek.be.

TE LAAT
13 | Breng je media te laat terug? Dan betaal je een boete (zie tarieven). Je betaalt ook de kosten 
voor te-laatbrieven die met de post worden verstuurd. Meldingen via mail zijn gratis.  Reageer je niet 
op de 3e brief? Of heb je een boete van meer dan €10? Dan blokkeren we je pas.

INLEVERBOX
14 | Bib dicht? Doe je materialen in de inleverbox.
Bij de opening van de bibliotheek maken we de box leeg. Wat dan in de box zit, is die dag 
ingeleverd.

VERLIES, BESCHADIGING, DIEFSTAL
15 | Je bent verantwoordelijk voor wat je uitleent. Bij schade, verlies en diefstal vraagt de bib je om 
de waarde te betalen. Voor je leent, controleer je of er schade is en meldt het aan het personeel.

RESERVEREN



16 | Je kan materialen reserveren of bestellen bij een andere bibliotheek (IBL). Dit is niet gratis (zie 
tarieven). Als de materialen in onze bib zijn, dan krijg je een mail. Haal ze op, binnen de 14 dagen.

PRIVACYREGELS
17 | De bibliotheek gebruikt je gegevens alleen voor het uitlenen, haar diensten en haar activiteiten 
en respecteert de regels van de privacywetgeving van 25 mei 2018. 

18 | Je kan jezelf inschrijven of uitschrijven voor de elektronische nieuwsbrief via de website van de 
bibliotheek. 

TOT SLOT
19 | Je gaat akkoord met dit reglement en met alle
andere regels van de bibliotheek. De gemeenteraad kan het reglement aanpassen. Je kan de 
aanpassing lezen in de bibliotheek, op de website, in de nieuwsbrief of op de sociale media.

20 | Respecteer je dit reglement niet? Dan kan de bib je de toegang weigeren en je lidmaatschap 
stoppen.

21 | De bibliothecaris regelt alle onvoorziene gevallen.

Internet & Tablets
22 | Je kan gratis de pc’s en tablets gebruiken met je bibliotheekpas. Dat kan tot een kwartier voor 
sluitingstijd.  Je kan ook je eigen materiaal gebruiken.  

23 | Je kan een pc reserveren op voorhand. Je kan ook een pc vragen op het moment zelf. Dit kan 
aan de balie.

24 | Je kan de pc 1 uur gebruiken. Wacht er niemand op een pc? Dan kan je de pc nog 1 uur 
gebruiken, in totaal maximaal 2 uur per dag. Heb je een pc gereserveerd? Kom op tijd. 
Als je 10 minuten te laat bent, dan krijgt iemand anders de pc.

25 | Je kan printen en kopiëren tegen betaling (zie tarieven).

26 | Voor het maken van schooltaken krijgen kinderen voorrang.

27 | Een pc of een tablet gebruik je alleen.  Voor groepswerk kan een uitzondering gemaakt worden.

28 | Dit mag niet op de pc’s en tablets:
- illegale acties;
- beschermde gegevens kopiëren;
- de beveiliging van de pc beschadigen;
- apparatuur, software of gegevens aanpassen,
beschadigen of vernietigen, van de bib of van
andere gebruikers.

29 | De bibliotheek moet wettelijk:
- illegale, onzedige of respectloze feiten
voorkomen;
- haar eigen belangen beschermen;
- zorgen dat haar computersystemen en netwerk
veilig en technisch goed werken.

30 | De bibliotheek beschikt over gratis wifi via wifi.brussels. 



Huisregels
| De bibliotheek is een publieke plek waar iedereen in rust moet kunnen verblijven. Je mag rustig 
praten. Telefoneren doe je buiten.

| Een tas bij? Doe ze in een kastje, bij de ingang.

| Je laat gebruikte materialen, tafels, PC's en toiletten schoon achter. Beschadig je iets? Dan betaal je 
de schade.

| Persoonlijk voorwerp kapot of gestolen? De bibliotheek is niet verantwoordelijk.

| Je mag niet roken, eten, slapen in de bib. Je mag drinken uit een flesje.

| Je mag geen dieren meebrengen naar de bibliotheek, behalve hulp- en geleidehonden.

| Diefstal en vandalisme geven we aan bij de politie.

Mijn Bibliotheek

Maak via de website een eigen account op 
www.mijnbibliotheek.be. Je kan dan altijd zelf nakijken wat je 

hebt uitgeleend en wanneer je de materialen moet 
terugbrengen. Je kan ook zelf verlengen en materialen 

reserveren.

Brusselse Bibliotheken

De bib van Anderlecht is lid van het netwerk van alle 
Nederlandstalige Brusselse Openbare Bibliotheken. 

Als lid van onze bib, krijg je een 
Brusselsebibliothekenkaart. Met deze kaart kan je media 

lenen of een computer gebruiken in alle Brusselse 
Nederlandstalige bibliotheken. Je vindt de 

gemeenschappelijke catalogus op 
http://zoeken.bruno.bibliotheek.be. 

Pas op: elke bibliotheek heeft aparte voorwaarden. 



Tarieven

Tarieven jeugd

Materialen Max. 
aantal

Termijn Boete per 
dag

Boek/luisterboek/tijdschrift/ 
strip

10 van elk 4 weken 0,05 €

DVD/vertelplaat 5 van elk 4 weken 0,05 €

Maximum aantal jeugd: 20 materialen!

Tarieven volwassenen

Materialen Max. 
aantal

Termijn Boete per 
dag

Boek/luisterboek/tjdschrift/strip 20 4 weken 0,05 €

DVD 10 4 weken 0,05 €

Taalcursus 3 4 weken 0,05 €

Maximum aantal volwassenen: 20 materialen!

Andere tarieven

Dienst Tarief

A4 kopie/afdruk 0,10 €

A3 kopie/afdruk 0,20 €

Nieuwe bibliotheekkaart 2,00 €

Te-laatbrief 1 en 2  via mail of post Gratis

Te-laatbrief 3 (aangetekend) 8,00 €

Reservatie volwassenen 1,00 €

Reservatie jeugd 0,00 €

Materiaal aanvragen bij andere bib 2,00 €

Schade aan materiaal De bibliothecaris bepaalt de kost.


