
Reglement Bibliotheek Poperinge 
 
 
Artikel 1 - Toegankelijkheid 
 
Bibliotheek Poperinge is een openbare basisvoorziening met een aantrekkelijke en actuele collectie, 
waar burgers terechtkunnen met hun vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. In de 
bib is iedereen welkom om te rusten, te lezen, te studeren, verhalen te ontdekken, …De bibliotheek is 
dan ook een laagdrempelig en open cultuurhuis, met een focus op verhalen in woord en beeld. Ze 
biedt toegang tot nieuws en informatie in kranten, tijdschriften en via het internet. In een sfeer van 
objectiviteit en pluralisme zet ze in op het verhogen van geletterdheid en leesplezier, cultuurbeleving, 
e-inclusie en mediawijsheid.  
 
De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. Elke bezoeker kan voor informatie, begeleiding en 
andere hulp een beroep doen op de bibliotheekmedewerkers. 
 
Artikel 2 – Adres, openingsuren en contactgegevens per vestiging 
 
Hoofdbibliotheek 
Veurnestraat 71, 8970 Poperinge 
057 33 29 02, bib@poperinge.be, poperinge.bibliotheek.be 
 

Maandag 9-12 uur  

Dinsdag 9-12 uur 15-19 uur 

Woensdag  13-19 uur 

Donderdag 9-12 uur 15-19 uur 

Vrijdag 9-12 uur 15-19 uur 

Zaterdag 9-12 uur  

 

Buurtsalon Krombeke 

A. Verbrigghestraat 1A, 8972 Krombeke 

 

Dinsdag 16-18 uur 

 

Dorpsbib Proven 

Provenplein 29, 8972 Proven 

 

Donderdag  16-18 uur 

 

Buurtsalon Reningelst 

Pastoorstraat 17, 8970 Reningelst 

 

Dinsdag 16-18 uur 

 

Buurtsalon Roesbrugge 

P. Rubbrechtstraat 97, 8972 Roesbrugge 

 

mailto:bib@poperinge.be


Donderdag 16-18 uur 

 

Buurtsalon Watou 

Winnezelestraat 18, 8978 Watou 

 

Vrijdag 15-17 uur 

 

Dorpsbib Oostvleteren 

Veurnestraat 4, 8640 Oostvleteren 

 

Woensdag  15.30-18.30 uur 

Zaterdag 9.30-12.30 uur  

 

Dorpsbib Woesten 

Woestendorp 44, 8640 Woesten 

 

Woensdag  14-16 uur 

Zaterdag 9.30-11.30 uur  

 
Volledige service en dienstverlening door een bibliotheekmedewerker is tijdens deze uren 
gegarandeerd. Desgevallend is een uitbreiding van uren voor het publiek mogelijk door samenwerking 
met derden of de inzet van vrijwilligers.  
 
De collectie van de mediatheek van De Lovie werd mee opgenomen in het Bibliotheeksysteem en is 
ter plekke uit te lenen tijdens de openingsuren van de mediatheek.  Dit uitleenreglement geldt ook 
voor de collectie van De Lovie.   

Artikel 3 – Lidmaatschap 
 

Wie materialen wil uitlenen of gebruikmaken van de publiekspc’s, moet als lid ingeschreven zijn. Het 
lidmaatschap is kosteloos en gebeurt op voorlegging van een identiteitsbewijs. Kinderen jonger dan 
16 kunnen enkel worden ingeschreven, mits toestemming van de ouder of voogd voor de verwerking 
van de persoonsgegevens bij het aangaan van het lidmaatschap.   De persoonlijke gegevens die 
worden ingevoerd, zijn vertrouwelijk. De bibliotheek stelt deze gegevens niet ter beschikking aan derden 
zonder toestemming van de lener. Wijzigingen in contactgegevens worden zo snel mogelijk 
meegedeeld. 
 
Artikel 4 – Lenerspas 
 
Bij een nieuwe inschrijving, herinschrijving of vervanging van een verloren pas wordt de elektronische 
identiteitskaart (eID) als lidkaart  ingevoerd. Personen zonder eID of kinderen jonger dan 12 jaar 
kunnen kiezen voor een lenerspas als lidkaart. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een kind van 
gescheiden ouders) kan er een meeleespasje aangemaakt worden. Iedere persoon kan echter maar 
éénmaal ingeschreven worden in het bibliotheekbestand. Het gebruik van je lidmaatschap is 
persoonlijk. De lenerspas is kosteloos. De lener moet verlies of diefstal van identiteitskaart of 
lenerspas zo snel mogelijk bij de bibliotheek melden. Tot deze melding blijft de lener verantwoordelijk 
voor de met lenerspas of identiteitskaart geleende materialen. Zonder een actief lidmaatschap is er 
geen uitlening mogelijk. 
 



Artikel 5 – Uitlenen 
 
Uitlenen is gratis. Om uit te lenen dient de lener zijn lenerspas of eID  voor te leggen aan de balie of 
te gebruiken aan de zelfuitleenbalie. Bij het uitlenen ontvangt de lener een uitleenbon met 
vermelding van alle geleende materialen en de uiterste datum van teruggave.  
 
Het aantal werken dat een lener tegelijkertijd kan uitlenen,  is tot 10 beperkt. Per uitleenbeurt kan 
een lener één sprinter en maximum vijf spelletjes ontlenen. Kranten, het laatste nummer van 
tijdschriften, bewaarcollecties en naslagwerken worden niet uitgeleend. De bibliotheek heeft het 
recht afwijkende uitleenregels te hanteren voor specifieke groepen of in het kader van specifieke 
acties. Indien van toepassing voor de lener, wordt dit duidelijk meegedeeld. 
 
Een openstaande schuld mag maximaal 20 EUR bedragen. Vanaf 20 EUR wordt de kaart 
geblokkeerd en is het niet meer mogelijk materialen te ontlenen.  Indien een schuld meer dan 20 
euro bedraagt en langer dan 6 maanden open staat, kan de stad de openstaande schuld invorderen 
via facturatie.  
 
Artikel 6 – Uitleentermijn 
 
De uitleentermijn van bibliotheekmaterialen bedraagt 4 weken, met uitzondering van sprinters (10 
dagen) en tijdschriften (2 weken). De datum waarop de geleende materialen uiterlijk dienen 
teruggebracht, wordt op het ticket vermeld. De lener kan de uitleentermijn van boeken, strips, dvd’s, 
spelletjes, Daisy-boeken en Daisy-software verlengen, op voorwaarde dat de materialen niet door 
andere leners werden gereserveerd. Een aanvraag tot verlenging moet uiterlijk op de vervaldatum 
gebeuren en vindt enkel op uitdrukkelijk verzoek van de lener plaats. De lener kan aan de balie, 
telefonisch (tijdens de openingsuren) of via e-mail de aanvraag indienen of gebruik maken van de 
online toepassing ‘Mijn bibliotheek’. De uitleentermijn kan maximum twee keer worden verlengd.  De 
uitleentermijn van sprinters en tijdschriften kan niet worden verlengd. 
 
 
Artikel 7 – Inleveren 
 
De lener moet de materialen inleveren op de locatie waar de ontlening plaatsvond. In de 
hoofdvestiging zijn er zelfuitleenbalies en een inleverbus. Tijdens de openingsuren maakt de lener 
gebruik van de zelfuitleenbalies (zie artikel 8). Buiten de openingsuren bestaat de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de intelligente inleverbus (zie artikel 9). Het gebruik van de gewone brievenbus 
gebeurt op eigen risico: beschadigingen zullen ten laste van de gebruiker zijn. 
De lener die werken terugbrengt kan, indien hij dat wenst, als bewijs hiervan een formulier invullen 
met de gegevens van de teruggebrachte werken. Het formulier wordt gecontroleerd, ondertekend en 
afgestempeld door de baliebediende. Als geen formulier werd ingevuld, zullen bij betwisting de 
gegevens van de bibliotheekadministratie beslissend zijn. 
 
Artikel 8 – Gebruik van de zelfuitleenbalie 
 
Bij het gebruik van de zelfuitleenbalies gaat de lener steeds na of: 
-    het juiste aantal te lenen of terug te brengen materialen geregistreerd is, 
-    er nog materialen op de kaart staan om deze dan eventueel te verlengen. 
Bij onduidelijkheden, vragen of foutmeldingen kan de lener steeds terecht bij de 
bibliotheekmedewerkers. 
 
Artikel 9 – Gebruik van de intelligente inleverbus 
 



De inleverbus is te vinden aan de buitenkant van de bibliotheek, aan de zijde van de parking, rechts 
naast de ramenpartij van de ingang. Bij het gebruik van de inleverbus volgt de lener de instructies. De 
ingeleverde materialen worden meteen ingelezen en van de pas gehaald. De bibliotheek is echter niet 
verantwoordelijk als de inleverbus tijdelijk buiten werking is, noch kan dit leiden tot het kwijtschelden 
van boetes.  
 
Artikel 10 –Maningen  
 
Wie de ontleende werken te laat verlengt of terugbrengt, betaalt 0,35 euro boete per ontleend werk 
per begonnen week achterstand.  
 
Indien de lener zijn e-mailadres opgeeft, wordt de lener per mail verwittigd wanneer de uitleentermijn 
van de materialen dreigt te verstrijken. Dit is een extra service. De klant blijft verantwoordelijk voor 
het bewaken van de vervaldatum van zijn uitgeleende materialen. Het niet-ontvangen van de e-mail is 
geen reden tot kwijtschelden van de boete. De lener kan steeds zijn uitleentermijn controleren via 
mijn. bibliotheek.be.  
 
De bibliotheek stuurt herinneringen om de materialen terug te vorderen na het verstrijken van de 
uitleentermijn.  
 
Het versturen van een eerste herinnering (3 dagen te laat) en tweede (14 dagen te laat) is gratis en 
gebeurt via mail.  Wie geen mailadres heeft, ontvangt de maningsberichten met de post.  Een derde 
maningsbericht (35 dagen te laat) kost 2 euro en wordt steeds met de post verstuurd.  
 
Wanneer de lener 70 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn geen gevolg gegeven  heeft aan 
de herinneringen, moet de lener naast het te-laatgeld en de administratieve kosten ook de materialen 
vergoeden via facturatie. Zolang dit niet afgehandeld is, blijft de lenerskaart geblokkeerd.  Materialen 
kunnen dan niet meer ingeleverd worden in de bibliotheek.  Alle wettelijke middelen kunnen 
aangewend worden om de boete, de maningskosten en de vervangwaarde van het geleende materiaal 
terug te vorderen. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de nalatige lener. 
 

 
Artikel 11 – Verantwoordelijkheid lener  
 
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. Het  ontleende materiaal mag niet 
verder worden ontleend aan derden. Voor of tijdens het uitlenen moet de lener de materialen 
controleren op beschadiging en volledigheid. Indien er problemen zijn, moet het personeel hier 
onmiddellijk van op de hoogte gesteld worden, zo niet kan de lener aansprakelijk worden gesteld.  
 
De lener van audiovisuele materialen verbindt zich er toe deze niet te kopiëren, niet te gebruiken in 
publieke plaatsen of voor commerciële doeleinden.  De bibliotheek wijst elke verantwoordelijkheid 
voor eventuele misbruiken hiertegen van de hand. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor 
beschadiging van afspeel- of computerapparatuur van de lener bij het gebruik van 
bibliotheekmaterialen.  
 
Artikel 12 – Verlies, beschadiging of niet terugbrengen 
 
De lener dient zorg te dragen voor de geleende bibliotheekmaterialen. Bij verlies, beschadiging of niet 
terugbrengen na drie maningen,  moet de lener de schade of het verloren of niet teruggebrachte 
materiaal vergoeden, met inbegrip van de eventuele verwerkingskosten. Indien één werk diverse 
materiaalsoorten omvat en hier één van beschadigd is, zal de lener het volledige werk moeten 



vergoeden. Het verschuldigde bedrag wordt door de bibliotheek bepaald en moet onmiddellijk worden 
betaald. Vervangexemplaren worden niet aanvaard.  
 
Artikel 13 – Reserveren 
 
Alle werken, met uitzondering van sprinters, kunnen tegen betaling van 1 euro gereserveerd en opzij 
gelegd worden via mijn.bibliotheek.be of aan de balie.  Zowel reservaties van aanwezige als van 
uitgeleende exemplaren zijn mogelijk. Bepaalde deelcollecties kunnen wel uitgesloten worden voor 
reservatie. Voor de reservatie van aanwezige werken, worden de gevraagde boeken dagelijks opzij 
gezet op de plank. Werken die ondertussen toch uitgeleend worden door een andere lener, blijven 
gereserveerd voor de aanvrager.  
 
De lener krijgt een melding als een gereserveerd werk ter beschikking is. Gereserveerde werken blijven 
maximum 2 weken ter beschikking van de gebruiker, gerekend vanaf de datum van melding.  
 
Een werk dat nog niet beschikbaar is in de bibliotheek en door een lener als aankoopsuggestie wordt 
voorgesteld, kan door die lener worden gereserveerd. 
 
Aanwezige werken die geen deel uit maken van de collectie van de eigen bibvestiging, maar wel van 

een andere vestiging van de bibliotheek, kunnen kosteloos op vraag worden overgebracht. Ook voor 

educatieve doeleinden  kan de bibliotheek de kosten niet aanrekenen. De bibliotheek bepaalt welke 

vestigingen en materialen voor intern transport in aanmerking komen.  

 
Artikel 14 – Interbibliothecair leenverkeer 
 
Werken die niet tot de collectie van de bibliotheek behoren, kunnen via interbibliothecair leenverkeer 
worden aangevraagd bij andere openbare bibliotheken. Per aanvraag betaalt de lener 5 3 euro. Indien 
de bibliotheek waar de aanvraag toekomt, extra leengeld aanrekent, is dit ten koste van de lener. De 
lener wordt hiervan op voorhand op de hoogte gebracht en behoudt het recht om op dat moment van 
de aanvraag af te zien.  
De lener krijgt een melding als een aangevraagd werk ter beschikking is. Aangevraagde werken blijven 
maximum 2 weken ter beschikking van de gebruiker, gerekend vanaf de datum van de melding. 
 
Artikel 15 – Groepsontleningen 
 
Voor groepsontleningen zijn aangepaste uitleenvoorwaarden van toepassing. 
 
Leerkrachten, aspirant-leerkrachten, onthaalouders en anderen met een pedagogische of educatieve 
opdracht op gebied van taalontwikkeling Nederlands en lezen kunnen gebruik maken van een 
leerkrachtenkaart voor uitleningen. Themapakketten, vertelplaten en educatieve pakketten zijn 
enkel uitleenbaar met een leerkrachtenkaart.  
 
Ook voor klassikale uitleen en instellingen (bijvoorbeeld een woonzorgcentrum) bestaan aangepaste 
uitleenvoorwaarden. 
 
Artikel 16 – Lenen gezelschapsspellen 
 
De algemene bepalingen voor het lenen van gezelschapsspellen zijn beschreven in het ‘Gemeentelijk 
reglement op het uitlenen van logistiek materiaal’. Daarin wordt verwezen naar volgende artikelen in 
dit bibliotheekreglement die specifiek van toepassing zijn voor het lenen en terugbrengen van 
gezelschapsspellen: artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 4, artikel 5, artikel 6 en artikel 11. De 



gezelschapsspellen worden niet ontleend via de zelfuitleenbalie, maar met hulp van de 
bibliotheekmedewerker.  
 
Artikel 17 – Leeszaal 
 
De leeszaal is vrij toegankelijk. Het ter plaatse raadplegen van de naslagwerken, tijdschriften, dag- en 
weekbladen is gratis. De leeszaalgebruiker mag de functionele rust niet verstoren. Bij beschadiging van 
naslagwerken gelden dezelfde maatregelen als voor de andere materialen. De raadpleging van werken 
ter plaatse impliceert de toestemming van de gebruiker met een mogelijke controle door het 
personeel tijdens het gebruik.  
De leeszaalgebruiker kan gebruik maken van de koffiemachine, tegen betaling van 0,50 euro per kopje 
koffie.  
 
Artikel 18 – Internet 
 
Met een geldige lenerspas/eID kan de gebruiker gratis gebruik maken van de publieke internetcomputers. 
In volgorde van aanmelden kan de gebruiker gedurende een half uur gebruik maken van internet. Die 
tijdsduur kan verlengd worden indien geen andere gebruikers zich aandienen. Wie dit wenst kan een 
hoofdtelefoon van de bibliotheek gebruiken. Aan een computer mogen maximum 2 personen zitten. 
De computers kunnen tijdelijk gebruikt worden door het personeel. Gebruik door een lener is dan niet 
mogelijk. Reserveren van een computer door een gebruiker is niet mogelijk. 
Surfen naar websites strijdig met de openbare orde en de goede zeden is verboden en om die reden 
kan de toegang tot de publiekspc’s ontzegd worden. Bij schade aan de apparatuur of software bepaalt 
de stad de schadevergoeding.  
Draadloos internet is beschikbaar voor iedereen. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor individuele 
inbreuken of misbruiken, voor het verlies van gegevens of voor directe of indirecte schade ten gevolge 
van het gebruik van de internettoegang en/of publiekspc’s in de bibliotheek. 
 
Artikel 19 – Afdrukken, kopiëren en scannen 
 
Er kan informatie vanaf de computers afgedrukt worden. Leners kunnen ook kopiëren. Elke pagina 
waartoe een drukopdracht gegeven werd, moet betaald te worden. Per A4-pagina gekopieerd of 
afgedrukt in zwart-wit wordt 0,10 euro gevraagd. Een kleurenkopie of print kost 0,20 euro. De 
gebruiker kan kosteloos documenten scannen.  
 
Artikel 20 – Bibliotheekreglement 
 
Door zich te inschrijven, aanvaardt elke gebruiker de bepalingen van dit reglement.  Het 
bibliotheekreglement ligt ter beschikking in de bibliotheek en kan online geraadpleegd worden via de 
website van de bib.  
 
De stad kan, wanneer daartoe gegronde redenen zijn, een lener de toegang tot de bibliotheek voor 
een bepaalde periode ontzeggen. Een definitieve uitsluiting dient voorgelegd te worden aan het 
beheersorgaan.       
Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld. 
 
Artikel 21 – Extra bepalingen 
 

- Huisdieren, met uitzondering van assistentiehonden, en hinderende voorwerpen (skeelers, 
skateboards …) zijn niet toegelaten in de bibliotheek.  

- In de bibliotheek hebben de gebruikers respect voor een rustige sfeer. Ook in de wederzijdse 
contacten toont iedereen respect tegenover medegebruikers en medewerkers. 



- In de gehele bibliotheek geldt een volledig rookverbod. 
 


