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In openbare zitting
Bibliotheekreglement op het gebruik van de E-reader - goedkeuring 

De gemeenteraad

Juridische basis:
1. Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art 40, 41 en 286.

Voorgaande:
1. De gemeenteraadsbeslissing van 24 augustus 2017 houdende "Goedkeuring dienstreglement van de 

P.O.B., inzonderheid art. 4 bis.

2. De gemeenteraadsbeslissing van 24 augustus 2017 houdende "Aanpassing dienstreglement e-
readers".

3. Het gunstig advies van het adviesorgaan, door covid 19, via mail in kennis gebracht op 15 
december 2020.

Probleemstelling:
Heden kunnen er e-boeken ontleend worden op e-readers die aanwezig zijn in de bibliotheek. De e-
boeken mogen enkel op de e-readers van de bibliotheek geplaatst worden. Er zijn ook 
bibliotheekgebruikers/ inwoners die een eigen e-reader hebben. Met het EBS systeem wordt het 
voortaan mogelijk om de e-boeken van de bibliotheek nu ook te ontlenen op persoonlijke e-readers.

Motivering: 
Om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen is het toegestaan om e-boeken, naast de e-readers van de 
bibliotheek, ook te ontlenen op persoonlijke e-readers. Dit vergt een aanpassing in het reglement om e-
boeken van de bib te ontlenen aan de bezitters van een e-reader.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met het nieuwe reglement op de e-readers en e-boeken met 
onderstaande inhoud:



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

Er kunnen maximaal 5 E-boeken en 1 E-reader per keer worden uitgeleend.

Een bibliotheekmedewerker zet de gewenste E-boeken, indien ze beschikbaar zijn, op de E-reader van 
de bibliotheek of op die van de lener. De lener voorziet zelf een USB-kabel voor het plaatsen van E-
boeken op de eigen E-reader.

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 ter plaatse 
verwijderd worden.  Enkel dan kunnen ze van de kaart van de klant afgeboekt worden.

Het verwijderen van E-boeken buiten de bibliotheek, is niet toegestaan. De lener verbindt er zich toe 
dit reglement na te leven. Door zich hieraan te houden, respecteert hij de reglementering rond 
auteursrechten en leenrechten.

De geleende E-reader van de bibliotheek mag enkel gebruikt worden voor het lezen van E-boeken die 
door het bibliotheekpersoneel op het toestel worden geplaatst.

Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van E-boeken door de lener is niet toegestaan.

Bij een eerste uitlening krijgt een lener een beknopte uitleg over de werking van de E-reader en over 
het reglement.

De E-reader wordt uitgeleend in een beschermhoes met een handleiding en een USB-kabel.

De lener ontvangt de E-reader volledig opgeladen en in goede staat. De lener zal de E-reader met zorg 
behandelen en niet uitlenen aan derden.

Bij inlevering wordt de E-reader gecontroleerd.

Het is niet toegestaan om de e-reader door te geven aan derden.

Bij verlies of beschadiging van de e-reader en / of de beschermhoes wordt het volledige 
aankoopbedrag van deze materialen aan de lener aangerekend (nieuwe aankoopprijs bij vervanging).

Voor het laattijdig inleveren van de e-reader en e-boeken gelden de tarieven van gedrukte boeken.

De lener neemt bij de eerste ontlening van een e-reader kennis van de algemene voorwaarden, de 
uitleenprocedure en de gebruiksvoorwaarden i.v.m. het ontlenen van de e-reader.

Dit gebruikersreglement vervangt het voorgaande van 24 augustus 2017 en treedt in werking op 26 
februari 2021.

Artikel 2.
De leners worden op de hoogte gebracht van het nieuwe reglement.

Artikel 3
Het reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.
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