Uitleenreglement RoSa vzw
Bezoekers die boeken ontlenen bij de bibliotheek van RoSa vzw verklaren zich akkoord met volgende
voorwaarden, geldig sinds 15 april 2015.

1 Inschrijving
●
●
●

Inschrijving als lener kan enkel op vertoon van de identiteitskaart.
Bij inschrijving verschaft de lener een geldig e-mailadres en telefoonnummer waarop RoSa haar/hem
kan bereiken.
Lidmaatschap : 1 € per kalenderjaar.

2 Uitlenen
●
●
●
●
●

Elke ingeschreven lener mag maximum 5 boeken tegelijk uitgeleend hebben.
Elk boek wordt initieel voor 1 maand uitgeleend.
Verlengen is mogelijk op voorwaarde dat het boek niet door een andere lener is gereserveerd.
Verlengen kan voor een periode van maximum 1 maand.
Per uitlening vraagt RoSa vzw een waarborg van 3 €. Deze waarborg krijgt de lener terug bij het
inleveren van het boek in de oorspronkelijke staat.
Worden niet uitgeleend:
o Werken ouder dan 20 jaar
o Thesissen, bachelor- en masterproeven
o Naslagwerken
o Losbladige uitgaven
o Tijdschriften
o Archiefstukken
o Affiches
o Boeken die niet meer te verkrijgen zijn

3. Te laat?
●
●
●

●

Bij een laattijdige inlevering van een boek betaalt de lener een boete van 0,2 € per werkdag per
boek.
Na één week wordt een eerste herinneringsmail gestuurd. Vanaf dan betaalt de lener bovenop de
boete 1 € administratiekosten per lener per week te laat.
Na het negeren van drie aanmaningen en/of als de boeken meer dan één maand na het verstrijken
van de uiterste uitleendatum nog niet aan RoSa vzw terugbezorgd zijn, ontvangt de lener een factuur
voor de actuele aanschafwaarde van de boeken + 4 € administratiekosten per boek.
RoSa vzw kan besluiten over te gaan tot juridische stappen.

4. Verlies of beschadiging
●

Aanschafwaarde + 4 €.
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