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PUNT 08 - VRIJE TIJD - BIBLIOTHEEK - UITLEENREGLEMENT E-READERS GOEDKEURING
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 06 juli 2012 betreffende het lokaal
cultuurbeleid en zijn uitvoeringsbesluiten;
Overwegende dat de openbare bibliotheek Landen krachtens het genoemde decreet
gehouden is om mee te werken aan initiatieven ontplooid door het Streekgericht
Bibliotheekbeleid (SBB) van de provincie Vlaams-Brabant;
Overwegende dat ten behoeve van de bibliotheken van de regio Hageland het project
‘Ontdek e-boeken in de bib’ werd voorgesteld, waarbij elke deelnemende bibliotheek in
het bezit wordt gesteld van vijf e-readers;
Overwegende dat van elke deelnemende bibliotheek wordt verwacht dat zij een kleine
collectie e-boeken samenstelt, en die laagdrempelig ter beschikking stelt aan haar
gebruikers;
Overwegende dat er een gebruikersreglement werd opgesteld, dat specifiek het uitlenen
van deze e-readers reguleert; dat de gebruiker bij het ontlenen van de e-reader het
uitleenreglement moet ondertekenen;
Gelet op het advies van 17 oktober 2017 van het beheersorgaan van de openbare
bibliotheek Landen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 16 november 2017;
Gehoord raadslid Mark Keppens, die zich afvraagt waarom de leeftijdsgrens voor het
ontlenen van de e-reader werd vastgelegd op 16 jaar;
Overwegende dat de bevoegde schepen van Bibliotheek, Bart Jan De Vos, antwoordt dat
dit reglement door de provincie Vlaams-Brabant overkoepelend werd opgesteld en dus
geldt voor elke Vlaams-Brabantse gemeente of stad; dat evenwel het beheersorgaan van
onze bibliotheek de leeftijdsgrens voor het ontlenen al heeft verlaagd van 18 jaar tot 16
jaar; dat na verloop van tijd dit reglement zeker zal worden geëvalueerd;
Aangenomen met algemeenheid van stemmen;
BESLUIT:
Enig artikel. Het onderstaande uitleenreglement voor e-readers en e-boeken in de
openbare bibliotheek van Landen goed te keuren en in voege te laten treden vanaf 01
december 2017:
UITLEENREGLEMENT E-READERS EN E-BOEKEN
(1) Alleen leden van de bibliotheek vanaf 16 jaar kunnen een e-reader ontlenen.
(2) Bij elke ontlening van een e-reader tekent de lener een kopie van dit uitleenreglement.
(3) De geleende e-reader mag enkel gebruikt worden voor het lezen van e-boeken die door
een bibliotheekmedewerker van Landen op het toestel werden geplaatst.
(4) Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken door de lener is niet toegestaan.
De e-boeken op de e-reader zijn traceerbaar en de lener wordt bij misbruik
verantwoordelijk gesteld.
(5) Het uitlenen van de e-reader door de lener aan derden is niet toegestaan. De lener blijft
verantwoordelijk voor de e-reader.
(6) Bij een eerste uitlening krijgt de lener een beknopte uitleg over de werking van de ereader.
(7) Per e-reader kunnen maximum drie e-boeken uitgeleend worden.
a. Per lenerspas kan maximum één e-reader uitgeleend worden.

(8) Een e-reader met e-boeken kan alleen uitgeleend worden na reservatie en bij
beschikbaarheid van een toestel.
(9) De lener kan een e-reader reserveren via mail, telefonisch of ter plaatse aan de balie, met
vermelding van de gewenste én beschikbare titels. Enkel niet-uitgeleende e-boeken
kunnen uitgeleend worden, uitgeleende titels kunnen gereserveerd worden.
(10) De verwerking van een reservatie bedraagt minimum één werkdag. De lener wordt per
mail verwittigd wanneer de gevraagde e-reader klaar is. Het toestel moet binnen de week
na verzending van de mail afgehaald worden, zo niet vervalt de reservatie.
(11) De uitleentermijn van e-reader bedraagt drie weken, en is twee maal verlengbaar voor
zover hij niet gereserveerd is door een andere lener. Bij het te laat inleveren wordt 0,15
euro voor de e-reader, en 0,15 euro per e-boek per dag aangerekend.
(12) De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat aan de balie, dus niet
via de zelfscanbalies. De lener tekent voor ontvangst. De e-reader wordt uitgeleend in een
hoes met een handleiding en een USB-kabeltje met oplader. Hij moet met zorg behandeld
worden en in goede staat teruggebracht worden, ook aan de balie, waar hij nagekeken
wordt door de bibliotheekmedewerker.
(13) Bij schade en/of verlies van de e-reader en/of bijbehoren wordt de aankoopprijs van een
nieuwe gelijkwaardige e-reader en beschermhoes aangerekend.
(14) De lener verbindt zich ertoe dit reglement strikt na te leven. Bij elke inbreuk hierop kan een
financiële vergoeding worden aangerekend, of kan de lener uitlening van e-readers
ontzegd worden. De bevoegdheid hiervoor berust bij de bibliothecaris.
(15) Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Landen in zitting van 28
november 2017.
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