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Uitleenreglement e-reader 
 

1. Alleen leden van Bibliotheek Kortenberg die 18 jaar of ouder zijn, kunnen een e-reader 

ontlenen. 

2. Een e-reader reserveren kost 0,80 euro.  

3. De uitleentermijn van een e-reader met e-boeken bedraagt vier weken en is niet 

verlengbaar. De uitleentermijn begint te lopen vanaf het moment dat de e-reader 

klaarligt aan de infobalie. 

4. Bij het niet tijdig inleveren van de materialen wordt er 0,10 euro voor de e-reader en 

0,10 euro voor elk uitgeleend e-boek per dag aangerekend. 

5. Een e-reader wordt steeds uitgeleend met een bijhorend beschermhoesje. De e-

reader mag niet uit het hoesje gehaald worden. 

6. Er kan max. één e-reader per lenerspas worden ontleend. 

7. Een uitgeleende e-reader mag alleen gebruikt worden voor het lezen van e-boeken die 

door het bibliotheekpersoneel op het toestel werden geplaatst.  

8. Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken is met andere woorden 

strikt verboden. De e-boeken op de e-reader zijn traceerbaar en de lener kan bij 

misbruik verantwoordelijk worden gesteld.  

9. Bij een eerste uitlening krijgt de lener een beknopte uitleg over de werking van de e-

reader. De volledige handleiding is te vinden op http://kortenberg.bibliotheek.be. 

10. De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat. De lener zal de e-

reader met zorg behandelen. 

11. Het uitlenen van de e-reader aan derden is verboden. 

12. Het uitlenen en het inleveren van de e-reader gebeurt steeds aan de balie. 

13. Bij verlies of beschadiging van de e-reader en/of bijhorend hoesje zal gevraagd 

worden om beide steeds geheel te vergoeden.  

14. Alle artikels van het Gebruikersreglement van de bibliotheek zijn ook van toepassing 

op de ontlening van een e-reader, met uitzondering van artikel 8, 10, 14 en 20. 

15. Bij elke ontlening ondertekent de lener dit reglement en verbindt zich ertoe het na te 

leven. Op vraag krijgt de lener een kopie van het ondertekende reglement. 

Datum: ....... /……. /………. 

Naam: …………………………………………. 

Voor de lener,  

 

 

Handtekening  

http://kortenberg.bibliotheek.be/

