
 

UITLEENREGLEMENT E-READER 
 

Algemene voorwaarden 

1. Alleen leden van de bibliotheek die 18 jaar zijn kunnen een e-reader ontlenen. 
2. De lener ondertekent het uitleenreglement de eerste maal dat hij een e-boek of een 

e-reader leent van de bibliotheek en verbindt zich daarmee tot het naleven van dit 
reglement elke keer dat hij gebruik maakt van deze service. 

3. De lener krijgt een kopie van dit uitleenreglement. 

 

Uitleenvoorwaarden e-reader 

4. De kostprijs voor het uitlenen van een e-reader bedraagt € 2. 
5. De uitleentermijn van een e-reader bedraagt 4 weken en is niet verlengbaar.   Voor 

het niet tijdig inleveren van de e-reader wordt een bedrag van € 2 per begonnen 
week aangerekend. 

6. Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken is niet toegestaan. 
7. De e-reader wordt uitgeleend in een beschermhoes met een handleiding, USB-kabel 

en uitleenreglement. 
8. De lener ontvangt de e-reader opgeladen en in goede staat. 
9. De e-reader wordt opgehaald aan de balie van de door de lener gekozen bibliotheek.  

Inlevering gebeurt eveneens aan deze balie (niet in de inleverschuif). 
10. Het uitlenen van de e-reader door de lener aan derden is niet toegestaan. 
11. Bij schade of verlies van de e-reader en/of beschermhoes wordt het volledige 

aankoopbedrag van de materialen aangerekend. 
12. Eigen e-readers lever je binnen in een beschermhoes met usb-kabel, alles voorzien 

van uw naam. 
13. Bij eigen e-readers vervalt de aanvraag van de e-boeken na 1 week. 

 

Uitleenvoorwaarden e-boeken 

14. Een e-boek kan uitgeleend worden op een toestel van de bibliotheek (indien 
beschikbaar), ofwel op een e-reader van de bibliotheekgebruiker. 

15. Per lener kunnen maximum 5 e-boeken uitgeleend worden.  Deze zijn niet 
verlengbaar. 

16. De bibliotheekmedewerker zet de gewenste e-boeken, indien ze beschikbaar zijn, op 
de e-reader van de bibliotheek of op die van de lener. 

17. E-boeken die ontleend werden met een persoonlijke e-reader worden teruggebracht 
binnen de toegestane uitleentermijn en op de e-reader waarop ze ontleend werden.  



Ze zullen dan verwijderd worden door het bibliotheekpersoneel.  Enkel dan kunnen 
ze van de lenerskaart afgeboekt worden. 

18. Bij het overschrijden wordt vanaf de eerste dag van de leentermijn een kost van € 
0,40 per boek per begonnen week aangerekend worden. 

19. Het kopiëren en verwijderen van e-boeken van de bibliotheek op de persoonlijke e-
reader van de lener is niet toegestaan. 

 

De lener verbindt er zich toe dit reglement na te leven. Door zich hier aan te houden, 
respecteert hij de regelingen rond auteurs- en leenrechten. 

 

 

 

 

 


