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maandag 18u-20u 
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zaterdag 9u-12u 
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Wat je moet weten  

 

Toegang: 
De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen tijdens de openingsuren. Ook voor jou heeft 
ze ongetwijfeld heel wat te bieden. Kom vrijblijvend een kijkje nemen. Om ter plaatse de 
krant of een tijdschrift te lezen heb je geen lidkaart nodig. 
 

 

Lid worden:  
Iedereen kan lid worden op vertoon van de identiteitskaart. Tot 18 jaar ben je gratis lid. 
Vanaf 18 jaar betaal je jaarlijks een lidgeld van €5.   
Ieder lid krijgt indien gewenst een bibliotheekkaart. Ze is strikt persoonlijk, leen ze dus nooit 
uit. Je kan ook je identiteitskaart gebruiken als bibliotheekkaart. Je bent verantwoordelijk 
voor de materialen die op jouw naam worden geleend. 
Verlies van je bibkaart moet je onmiddellijk aan de balie melden. Bij verlies kost een nieuwe 
kaart €1,25. 
Adreswijzigingen moet je steeds meedelen.  
Bij inschrijving ontvang je een uitleenreglement. Wie zich niet aan dit reglement houdt, kan 
als lener worden geschrapt. 

 

Lenen  
Per kaart mag je maximaal het volgende lenen: 

- 10 gedrukte materialen (boeken, tijdschriften, daisyboeken) 
- 10 dvd’s 
- 4 cd’s 
- 4 luisterboeken 
- 2 vertelplaten 

De uitleentermijn voor deze materialen is 4 weken. 
Alle materialen ontleen je gratis.  
Je ontvangt een ticket met daarop een lijst van het geleende en de uiterste uitleendatum. 
Kijk je ticket steeds na voor je de bibliotheek verlaat! 

 tip: Als je met vakantie gaat, kan je je uitleentermijn laten aanpassen. 
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Verlengen: 
Verlengen kan op drie manieren: 

- http://dessel.bibliotheek.be (mijn bibliotheek).  
- Telefonisch tijdens de openingsuren (014/38 99 31) 
- Aan de balie. Verlengen gebeurt niet automatisch voor materialen die nog thuis zijn. 

Vraag expliciet om de materialen te verlengen.  
Je kan materialen twee keer verlengen.  
Verlengen kan niet als het werk gereserveerd is door een andere lener. 

 

 
Wat als je het geleende te laat terug brengt? 
De boetes worden berekend per dag. Je betaalt per materiaal €0,05 per dag.  
Voor het verzenden van maningsbrieven- en mails betaal je een administratiekost van €0,80. 
Zo vermijd je een boete: 

- Je vult je e-mailadres in op (http://dessel.bibliotheek.be, mijn bibliotheek), of je laat 
het registreren in de bib.  Zo krijg je drie dagen voor de uitleentermijn verstrijkt een 

verwittigingsmail. 
- Je verlengt je materialen tijdig langs http://dessel.bibliotheek.be, of je laat het 

verlengen (telefonisch of aan de balie). 
- Je levert je materialen in via de inleverbox wanneer de bib gesloten is. De box 

bevindt zich links buiten naast de deur van de bib. Hou er wel steeds rekening mee 
dat de box pas de volgende werkdag leeggemaakt wordt.  

 

 
Verlies, beschadiging, diefstal: 

- Als lener moet je zorg dragen voor de geleende werken. Bij verlies, beschadiging of 
diefstal dien je de kostprijs van het werk te betalen. Bij gedeeltelijke beschadiging 
bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. 

- Indien je een beschadiging merkt aan een materiaal dat je wenst te lenen, meld dit 
aan de balie, zo niet kan je nadien aansprakelijk worden gesteld. 

- Als je het verloren boek/materiaal binnen de drie maanden terugvindt, zal de 
bibliotheek het opnieuw in haar collectie opnemen en de kostprijs terugbetalen. 
Bewaar daarom steeds je betalingsbewijs. 

 

Diensten: 
Reserveren: een boek of ander materiaal kan je reserveren voor €0,50. Dit doe je  langs de 
catalogus (http://dessel.bibliotheek.be) of je vraagt het aan de balie. Je wordt telefonisch 
verwittigd. Het gereserveerde blijft een week beschikbaar.  
Aanvraag boeken van andere bibliotheken: boeken/materialen die niet in ons bezit zijn, kan 
je aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer (IBL) voor  €4 per boek/materiaal. 
Aankoopsuggestie: Je kan een aankoopsuggestie invullen in de bib of online. De 
bibliothecaris overweegt of het werk wordt aangekocht.  

http://dessel.bibliotheek.be/
http://dessel.bibliotheek.be/
http://dessel.bibliotheek.be/
http://dessel.bibliotheek.be/
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Wil je gespecialiseerde informatie over een onderwerp, dan kunnen wij je doorverwijzen 
naar de juiste bibliotheek. 
Printen, kopiëren en scannen: dit mag je zelf doen. Je betaalt daarna aan de balie. De 
prijzen vind je op p.8. 

Internet is gratis. Je kan reserveren per half uur op 014/38 99 31. Het is niet toegelaten de 

instellingen van een computer te wijzigen. Indien je dit wel doet, zal je de kosten voor het 
opnieuw instellen moeten betalen, en kan je het gebruik van de computers worden ontzegd. 
Je kan in de bibliotheek én thuis het Gopress-krantenarchief raadplegen. Voor inlichtingen 
kan je aan de balie terecht. 
Lerarenkaart: Ben je leraar of leraar in opleiding, dan kan je gratis een extra kaart krijgen 
waarmee je 20 boeken voor 6 weken kunt lenen. Vraag inlichtingen aan de balie. 
Rondleidingen: voor groepen, op aanvraag. 

 

 
Belangrijk: 
Het gemeentebestuur van Dessel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan 
apparatuur van de lener die het (vermeende) gevolg is van gebruik van de 
bibliotheekmaterialen. 
De lener van audiovisuele materialen verbindt zich ertoe deze niet te kopiëren. 
Door zich in te schrijven verklaart de lener zich akkoord met de regels van dit reglement. 
Een lener die het reglement niet naleeft, zal door het personeel terecht worden gewezen. De 
bibliothecaris kan iemand tijdelijk de toegang tot de collecties ontzeggen. Tijdens de 
eerstvolgende vergadering van de beheerscommissie worden de moeilijkheden besproken, 
en wordt een definitieve beslissing genomen. In alle onvoorziene omstandigheden beslist de 
bibliothecaris, desgevallend de beheerscommissie. 
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Wegwijs in de bibliotheek 

 

Volwassenen 

- De romans zijn gerangschikt op de familienaam van de auteur. Genre-etiketten 
maken het kiezen makkelijker. Een overzicht van de romangenres hangt uit in de 
bibliotheek. 

- Speciaal voor slechtzienden zijn er grootletterboeken.  
- Voor  slechtzienden, oudere mensen of voor wie in het ziekenhuis verblijft heeft de 

bibliotheek een aanbod aan daisyboeken : boeken die ingesproken werden op cd. Je 
kan ze beluisteren met een daisyspeler (te lenen in de bibliotheek), op de computer 
(software te verkrijgen in de bibliotheek), en op cd-spelers die mp3 bestanden 
kunnen lezen.  De bibliotheek biedt ook een aantal luisterboeken aan, die kan je met 
elke cd-speler beluisteren. 

- Vreemdtalige romans zijn er in het Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans. Er is ook 
een aantal ‘makkelijk-lezen-boeken’, waar rekening wordt gehouden met het 
taalkennisniveau. 

- Onze bibliotheek bezit een ruime keuze aan informatieve boeken over 
uiteenlopende onderwerpen, zoals reizen, sport, kunst, hobby, natuur,…. 

- Strips voor volwassenen herken je aan de groene band. 
- DVD’s zijn gerangschikt op titel. De uitleentermijn is 4 weken. 

- De bibliotheek is geabonneerd op ongeveer 60 tijdschriften. De nieuwste nummers 

kan je ter plaatse lezen, oudere nummers kan je uitlenen. 
- Taalcursussen kan je gratis lenen. 
- Folders om mee te nemen zijn er over cultuur, onderwijs, overheid,…  Je vindt ze ook 

in de inkomhal. 
 

 
Jeugd 
 

- Er zijn kartonboekjes voor de allerkleinsten, en er is een ruime keuze aan 
prentenboeken, zowel verhalende als informatieve. 

- De verhalende boeken zijn ingedeeld per leeftijd: geel (6-8 jaar), rood (9-11 j), blauw 
(12-14 j) en AD/grijs (+ 14j). Ze zijn op de achternaam van de auteur gerangschikt. 
Voor beginnende lezers zijn er boeken per leesniveau van AVI 1 tot en met 4. 

- In de peuterhoek vind je een rek met voorleesverhalen.  Ze zijn per leeftijd 
gerangschikt. 

- Informatieve boeken voor peuters en kleuters vind je in de boekenbakken aan het 
raam (kleuterhoek). Ze zijn in enkele grote thema’s onderverdeeld, zoals spelen, 
natuur,…. Informatieve boeken voor kinderen vanaf zes jaar werden per onderwerp 
gerangschikt, en zijn herkenbaar aan de pictogrammen op de rug. 

- Er is een apart hoekje met boeken met liedjes en gedichten. Ze zijn per leeftijd 
gerangschikt en je herkent ze aan de gele sticker op de rug. 
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- Er zijn tientallen stripreeksen voor de jeugd. Je herkent ze aan de rode band. Ze zijn 

gerangschikt per reeks. 
- Er zijn tijdschriften over dieren, knutselen, weetjes, … 
- Je kan  DVD’s voor de jeugd gratis lenen voor 4 weken. Een leeftijdsaanduiding staat 

achteraan op het doosje. 
- Ook CD’s en luisterboeken zijn gratis uitleenbaar. CD’s zijn er met liedjes, verhaaltjes 

of sprookjes.  
- Je kan vertelplaten en een kamishibaitheatertje lenen.  
- Via mijn bibliotheek heb je toegang tot Fundels. Dat zijn gedigitaliseerde 

prentenboeken.  

 

Leeshoek 
- De bibliotheek is geabonneerd op drie kranten. In de voormiddag kan je ze lezen in 

de hal van het administratief centrum, en tijdens de openingsuren in de bibliotheek. 
- De bibliotheek heeft een abonnement op ongeveer 60 tijdschriften. De nieuwe 

nummers kan je ter plaatse lezen, de oudere mag je uitlenen. 

 

Computerhoek 
Surfen op internet  is gratis voor alle leden. Je kan best van tevoren reserveren op    
014/38 99 31). Er is de mogelijkheid tot printen en kopiëren (tarieven zie p. 8)  
Office is beschikbaar, en je mag je eigen geheugenstick gebruiken. 

 
 
Catalogus 

Wil je weten of de bibliotheek een bepaald boek bezit, dan kan je de catalogus 
raadplegen. Je kan zoeken op auteur, titel, woord uit titel, trefwoord, enz. Indien het 
opzoeken niet lukt, mag je steeds raad vragen aan het bibliotheekpersoneel. 
Je kan de catalogus thuis raadplegen op http://dessel.bibliotheek.be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dessel.bibliotheek.be/
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materiaal Maximum 
aantal 

Uitleen-
termijn 

verlengen leengeld Boete per 
dag 

Boeken 
tijdschriften 
daisyboeken 
taalcursussen 

10 4 weken 2 x gratis 5 cent 

CD’s, 
luisterboeken  

 
10 

4 weken 2x gratis 5 cent 

DVD’s  4 weken 2x gratis  5 cent 

Informatieve 
DVD’s 

 4 weken 2x gratis 5 cent 

Vertelplaten 2 4 weken 2x gratis 5 cent 

 
 
 

                                  Overzicht  prijzen 
Lidgeld tot 18 jaar gratis 

Lidgeld vanaf 18 jaar 5 euro per jaar 

Verloren lenerspasje 1,25 euro 

Lerarenkaart (voor leerkrachten + studenten 
lerarenopleiding) 

Gratis indien je betalend lid bent 

Kopie/print zwart-wit A4 5 cent 

Kopie/print zwart-wit A4 recto-verso 7 cent 

Kopie zwart-wit A3 7 cent 

Kopie zwart-wit A3 recto-verso 10 cent 

Print kleur  A4 50 cent 

Print kleur  A4 recto-verso 70 cent 

Reserveren van een object 50 cent 

Verlies van een object Kostprijs object 

Beschadiging van een object Prijs wordt bepaald door bibliothecaris 

IBL –aanvraag aan andere openbare 
bibliotheek 

4 euro 

Internet Gratis, te reserveren per half uur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 

 


