
UITLEENREGLEMENT E-READER EN E-BOEKEN 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Om een e-reader of e-boeken te ontlenen moet de lener lid zijn van de bibliotheek van Zoutleeuw.  
Om een e-reader te ontlenen moet de lener minimum 16 jaar zijn. 
De lener ondertekent een kopie van dit uitleenreglement de eerste keer dat hij een e-reader of e-boek uitleent. 
De lener krijgt een kopie van dit uitleenreglement. 

UITLEENPROCEDURE 

E-boeken kunnen worden uitgeleend op een e-reader van de bibliotheek, ofwel op een e-reader van de lener.  
De e-reader en e-boeken kunnen aangevraagd worden per e-mail of aan de onthaalbalie. De lener maakt een 
afspraak voor het ontlenen van de e-reader en/of e-boeken. 
De lener voorziet zelf een USB-kabel voor het plaatsen van de e-boeken op de eigen e-reader.  
Het lenen van een e-reader en e-boeken is gratis. 
Er mogen maximum 5 e-boeken en 1 e-reader per keer ontleend worden. 
De uitleentermijn bedraagt 4 weken en kan 2x verlengd worden. 
E-boeken die ontleend werden op een e-reader van de lener worden teruggebracht binnen de uitleentermijn 
en op de e-reader waarop ze ontleend werden. De e-boeken zullen verwijderd worden van de persoonlijke e-
reader door een medewerker van de bibliotheek. Enkel na het verwijderen van de e-boeken kan de inlevering 
worden geregistreerd. 
Bij te laat binnenbrengen van de e-reader of e-boeken van de bibliotheek zal een vergoeding worden 
aangerekend overeenkomstig het retributiereglement van de bibliotheek.  
Het afhalen en terugbrengen van de e-reader en e-boeken kan enkel aan de onthaalbalie. De e-reader mag 
nooit in de inleverbus gestoken worden. 
Bij het terugbrengen zal een medewerker de e-reader controleren op schade en ongeoorloofd gebruik (zie 
gebruiksvoorwaarden). 
Bij verlies of beschadiging van de e-reader en/of beschermhoes wordt de vervangwaarde van deze 
materialen aan de lener aangerekend. 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat.  
De e-reader wordt steeds uitgeleend in een hoes en blijft tijdens de hele uitleentermijn in deze hoes, om 
schade te voorkomen. 
Het is niet toegestaan om de e-reader door te geven aan derden. De lener blijft verantwoordelijk voor de e-
reader. 
De lener behandelt de e-reader met zorg. 
De geleende e-reader mag enkel gebruikt worden voor het lezen van e-boeken die door de bibliotheek op het 
toestel werden gezet.  
Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken van de bibliotheek door de lener 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. 
Voor elke inbreuk op dit uitleenreglement kan aan de lener een financiële vergoeding worden gevraagd. 
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