
AKKOORDVERKLARING 

UITLEENREGLEMENT E-BOEKEN 

 

1. Om e-boeken te kunnen uitlenen moet je lid zijn van de bibliotheek van Dilsen-

Stokkem 

2. Om e-boeken te kunnen uitlenen moet je minstens 16 jaar oud zijn 

3. De e-boeken van de bibliotheek worden enkel uitgeleend op een e-reader van de 

bibliotheek, die samen met de e-boeken wordt aangeboden door de bib 

4. Er kunnen maximaal 5 e-boeken tegelijk worden uitgeleend per lener, en maximaal 

1 e-reader 

5. Voor de e-boeken gelden verder dezelfde uitleenvoorwaarden en tarieven als voor 

andere boeken: 

- Het uitlenen van de e-boeken en de e-reader is gratis 

- De uitleentermijn van de e-boeken en de e-reader is 3 weken (21 dagen) 

- Deze uitleentermijn kan gratis worden verlengd tot maximaal 9 weken (63 dagen) 

indien het e-boek en/of de e-reader niet gereserveerd is 

- Het reserveren van een e-boek kost € 1,00 

- Voor het overschrijden van de uitleentermijn wordt een boete aangerekend van  

€ 0,20 per dag per e-boek  

6. De e-reader mag enkel gebruikt worden voor het lezen van de uitgeleende  

e-boeken, d.w.z. de e-boeken die door de bibliotheek op het toestel werden geplaatst 

7. Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken op de e-reader is niet 

toegestaan 

8. De e-reader mag door de lener niet worden uitgeleend aan derden 

9. Het uitlenen en inleveren van de e-reader met de e-boeken gebeurt aan de infobalie 

10. De e-reader wordt in goede staat uitgeleend, samen met een beschermhoes en  

USB-kabel, en dient ook als dusdanig te worden ingeleverd 

11. Bij schade of verlies van de e-boeken, de e-reader of bijbehoren wordt de reële 

kostprijs daarvan aangerekend, vermeerderd met 20% administratiekosten die 

minimaal € 5,00 euro bedragen 

12. Bij de eerste uitlening van e-boeken via de bibliotheek krijgt de lener een beknopte 

uitleg over de werking van de e-reader 

13. Bij de eerste uitlening van e-boeken via de bibliotheek ondertekent de lener deze 

akkoordverklaring met dit uitleenreglement inzake e-boeken, zoals dat ook is 

opgenomen in het dienst- en retributiereglement van de bibliotheek dat werd 

goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 april 2018 

 

Naam:  .......................................................  Datum:  .......................................................  

 

Lenersnummer: ..........................................  Handtekening:  ............................................  


