HaBoBIB...
voor volwassenen
Snuister in het grote, diverse aanbod romans, informatieve boeken, jongerenliteratuur (14+), strips, luisterboeken, dvd’s, cd’s, groteletterboeken, anderstalige romans, kranten en tijdschriften.

HaBoBIB...
een lees- en werkplek

voor kinderen

Blader in onze leeshoek in het uitgebreide assortiment
dagbladen en tijdschriften. Het meest recente tijdschrift kan je niet uitlenen, de voorgaande wel.

Neem een kijkje in ons kleurrijke aanbod peuter- en prentenboeken, digitale fundels, informatieve boeken (ZIZO en MINI-ZIZO), voorleesboeken, voorleesrugzakjes, jeugdliteratuur tot
14 jaar, strips, tijdschriften, luisterboeken,
dvd’s, cd’s en games. Heb je zin om te lezen,
maar gaat dat niet zo vlot? Dan hebben we voor
jou Daisy-boeken en Daisy-pakketten in onze
makkelijk-lezen-hoek (zie uitleg hieronder bij
“ook voor mensen die niet zo vlot lezen”).

Ben je op zoek naar informatie rond een bepaald thema?
Op onze bibliotheekcomputers kan je gratis opzoekwerk
doen in onze databanken: Gopress: krantenarchief en
krantenkiosk (kranten van de dag), Pressreader
(buitenlandse kranten), Biblion (literaire databank) en
Winkler Prins online (versie 6+, 10+ en 15+). Leden van
HaBoBIB kunnen een gratis ticket aanvragen om ook
thuis in het krantenarchief te zoeken.

voor jongeren
Misschien vind je wat je zoekt in de materialen voor volwassenen (bv. dvd’s, boeken), of soms ook nog wel eens in materialen voor kinderen (bv. games). Boeken op
maat vind je bij de adolescentenafdeling (AD). Je vindt in onze bibliotheek ook nuttige informatie die jongeren aanbelangt (affiches, flyers).

Op de computers in onze bibliotheek kan je de onlinecatalogus raadplegen. Ook van thuis uit kan je opzoekwerk doen in de catalogus via onze website
www.habobib.bibliotheek.be.

ook voor mensen die niet zo vlot lezen
Voor hen hebben wij Daisy-boeken: luisterboeken voor
kinderen en volwassenen op cd-rom. Niet alleen blinden
en slechtzienden kunnen ze uitlenen, ook mensen die
door een fysieke beperking (bv. spierziekte) geen boeken kunnen hanteren of mensen die om andere redenen
moeilijk gedrukte boeken kunnen lezen (bv. dyslexie).
Een Daisy-pakket is de combinatie van een boek met
het bijhorende luisterboek voor kinderen en jongeren.
Zo kan je luisterend lezen of lezend luisteren… In ruil voor een waarborg kan je bij
HaBoBIB een Daisy-speler huren, maar je kan de cd’s ook beluisteren op een gewone cd-speler of computer. In ons OLC-café vind je bovendien een aanbod makkelijklezen-boeken voor volwassenen en jongeren.

ook voor wie zelf niet in de bib geraakt
Wie niet in staat is zelfstandig de bib te bezoeken door ouderdom, een handicap of
langdurige ziekte kan een beroep doen op onze vrijwilligers die maandelijks lectuur, film en/of muziek aan huis brengen. Voor leden van de boekendienst aan huis
gelden de gangbare tarieven voor lidgeld en cd’s/dvd’s. Voor het leveren aan huis
worden geen extra kosten aangerekend. Vraag meer informatie aan de balie, via
telefoon of via mail.

het OLC-café in Haacht
Op deze rustige bovenverdieping van onze bibliotheekvestiging in Haacht kan iedereen die dat wil tijdens de
openingsuren van de bibliotheek komen werken op
computers of in naslagwerken.
Je kan er zelfstandig aan de slag, maar op vaste momenten in de week kan je ook deskundige begeleiding krijgen als je dat wil:



maandagavond van 17u30 tot 20u(niet tijdens schoolvakanties)
woensdagavond van 17u30 tot 20u

Meer informatie vind je op www.habobib.bibliotheek.be

Lid worden? Zo gebeurd!


Activiteiten en extraatjes in de bib










HaBoBIB organiseert toffe activiteiten en interessante workshops voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Hou onze website in de gaten of
neem een (tweemaandelijkse) activiteitenfolder mee in de bibliotheek.
Heb je last met je laptop/tablet dan kan je terecht op het spreekuur bij onze digidokter. Voor meer inhoudelijke digitale vragen kan je langskomen in ons
OLC-café. Op vaste momenten voorzien we daar begeleiding voor wie dat wil
(meer info op www.habobib.bibliotheek.be).






Nieuwe leners kunnen zich laten inschrijven aan de balie.
Voor bibliotheekgebruikers jonger dan 18 jaar is het lidmaatschap gratis.
Leners van 18 jaar en ouder betalen jaarlijks € 3,50 lidgeld.
Je eID/lenerskaart is geldig in de vestigingen van Haacht en Boortmeerbeek.
Voor elke uitlening, reservatie, aanvraag of verlenging heb je je eID of lenerskaart nodig. Breng ze dus steeds mee naar de bib!
Bij verlies van je lenerskaart betaal je €2,50 voor een nieuw exemplaar.

Lenen: hoeveel, hoe lang en hoeveel kost het?




HaBoBIB heeft een uitgebreid aanbod voor leerkrachten en klassen van kleuterschool, lagere school en secundair onderwijs (workshops, themabakken, vertellingen, kleuterparcours,...). Bekijk het aanbod op onze website.

Per eID/lenerskaart kan je maximaal 8 bibliotheekmaterialen lenen.
Op het ticket dat je ontvangt bij de uitleen vind je de uiterste inleverdatum.
Uitgeleende materialen kunnen één keer worden verlengd, tenzij deze materialen ondertussen door andere gebruikers werden aangevraagd.
boeken

4 weken

gratis

Onthaalouders en leerkrachten van het instapklasje kunnen een prettig pakket Tatertaal uitlenen voor kindjes van 0 tot 3 jaar (boekjes, liedjes, huisje van
Gonnie).

tijdschriften

4 weken

gratis

strips

4 weken

gratis

cd’s

4 weken

€0,75/cd

Is je kindje net twee jaar geworden? Haal dan samen met hem of haar een geschenkje in de bib. We maken graag een gratis bibkaart aan voor die grote kleine jarige.

dvd’s

2 weken

€1,50/dvd

games

2 weken

€1,50/game

4 weken (na activering
via online-ticket
(vraag info))

gratis

digitale fundels



Blijf op de hoogte van wat leeft in de bib via www.habobib.bibliotheek.be.



Schrijf je in voor de nieuwsbrief via onze website, dan krijg je het nieuws heet
van de naald in je mailbox.





Sfeerfoto ‘s en bibnieuwtjes vind je op onze HaBoBIB-facebookpagina.

Verlengen


Het verlengen van geleende materialen is zowel online, telefonisch als aan de
balie mogelijk, op voorwaarde dat de materialen niet door andere gebruikers
werden aangevraagd en de uitleentermijn niet is overschreden.

Wat is het verschil tussen reserveren en aanvragen?






Reservatie = een materiaal is in handen van een andere lener, jij wil het als volgende uitlenen. Dit kost €1 inclusief de schriftelijke verwittiging, te betalen bij
ophalen van de reservatie. De kost vervalt niet als je je reservatie niet ophaalt.
Aanvraag = een materiaal laten overkomen van een andere locatie dan die waar
je bent ingeschreven (Haacht/Boortmeerbeek). Deze dienst is gratis (je krijgt
geen bericht). Je aanvraag wordt binnen de 3 werkdagen verwerkt. Als je het
gevraagde materiaal niet binnen 7 dagen afhaalt, vervalt de aanvraag.
Zowel een reservatie als een aanvraag doe je best via de website (bij gewenste
materiaal via knopje “reserveer”) maar het kan ook aan de balie of telefonisch.
De computer maakt zelf het onderscheid of jouw vraag een reservatie of een
aanvraag is.

Kopiëren en printen

Dienstreglement

Fotokopieën kunnen genomen worden voor strikt persoonlijk gebruik en uitsluitend
van werken uit het fonds van de bibliotheek. Fotokopieën en printopdrachten worden verrekend aan €0,10/pagina voor A4-formaat en aan €0,20/pagina voor A3formaat. Het bedrag wordt verdubbeld voor recto-verso-afdrukken.

1. Lid worden


Interbibliothecair leenverkeer (IBL)
Materialen die niet in onze eigen collectie voorkomen, kunnen via interbibliothecair
leenverkeer bij andere bibliotheken worden aangevraagd. Per aanvraag betaal je
€4. Die kost vervalt niet als je je aanvraag niet ophaalt. Wie het mapje waarin de IBLaanvraag zit niet terugbezorgt, betaalt daarvoor €1.






Openingsuren
Boortmeerbeek

Haacht

gesloten

09.00u-12.00u

gesloten

17.30u-20.00u

Dinsdag

17.30u-20.00u

gesloten

Woensdag

09.00u-12.00u

gesloten

13.00u-16.30u

14.00u-20.00u

Donderdag

17.30u-20.00u

15.30u-18.30u

Vrijdag

09.00u-12.00u

17.30u-20.00u

Zaterdag

09.30u-12.30u

09.30u-12.30u

Maandag





2. Lenen






Boekenbox





Dankzij de boekenboxen in Haacht en Boortmeerbeek kan je geleende materialen ook buiten de openingsuren van de bib inleveren. Natuurlijk kan je er ook
andere bibliotheekmaterialen dan boeken inleveren.
Beide boekenboxen worden dagelijks leeggemaakt om 9u (behalve op zondag
en feestdagen).
In Boortmeerbeek vind je de inleverbox aan de
zijkant van het gebouw, links van de ingang,
naast de garagepoort. In Haacht kan je je boeken links naast de postbus in de boekenbox inleveren.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar doet de eID dienst als lenerskaart.
Wie bijkomend een lenerskaart wenst, betaalt hiervoor het bedrag van €2,5.
Reeds bestaande lenerskaarten blijven geldig.
Leners van 18 jaar en ouder betalen een jaarlijks lidgeld van €3,50.
Bij inschrijving van bibliotheekgebruikers jonger dan 15 jaar is de toestemming
van één van de ouders of de voogd vereist. Voor minderjarigen ouder dan 15 jaar
gaat het bestuur van HaBoBIB uit van stilzwijgende toestemming van de ouders.
Bij inschrijving worden een aantal noodzakelijke persoonlijke gegevens opgenomen in ons gebruikersbestand. Deze worden uitsluitend gebruikt door HaBoBIB.
De gegevens worden verzameld in overeenstemming met de wetgeving op de
bescherming van de privacy.
Wijzigingen aan je gegevens of verlies van je kaart moeten onmiddellijk aan het
bibliotheekpersoneel worden gemeld.
Bij verlies van je lenerskaart betaal je €2,50 voor het aanmaken van een nieuwe.
Personen zonder bewijs van domicilie betalen een waarborg van €12,50.




De uitleningen zijn persoonlijk. Het geleende materiaal mag niet aan anderen
worden doorgegeven. Als lener ben je verantwoordelijk voor de met jouw lenerskaart of eID geleende materialen.
Je dient bij ontvangst het uitgeleende materiaal na te kijken om eventuele beschadigingen te laten vaststellen, zoniet wordt aangenomen dat je deze in goede
staat hebt ontvangen. Het uitleenticket is een controlemiddel, bewaar dit steeds
tot de volgende uitlening.
Bij verlies of beschadiging betaal je de aankoopprijs van het betreffende materiaal, verhoogd met een forfaitaire administratiekost van €2,50. Je mag eventueel
zelf instaan voor de juiste vervanging, na akkoord van de bibliothecaris.
In de leeszaal bevinden zich referentiewerken en dagbladen die enkel ter plaatse
geraadpleegd kunnen worden.
Uitlenen, verlengen en reserveren zijn niet mogelijk als er een bedrag openstaat.

3. Boetes


Bij het overschrijden van de uitleentermijn betaal je vanaf de eerste dag een boete van €0,25 per dag, per titel. Er wordt echter geen boete aangerekend als je de
materialen binnen 2 dagen na de overschrijdingsdatum inlevert. Breng je ze later
binnen, tellen de 2 dagen dus wel degelijk mee voor de boete.





De kosten voor het verzenden van aanmaningen vallen ten laste van de lener: de
reële portokosten voor de eerste aanmaning, de reële portokosten + administratiekost van €1,50 voor de tweede aanmaning en de reële portokosten + administratiekost van €1,50 voor een aangetekende brief. Indien je geen gevolg geeft
aan de aanmaningen, worden alle bestaande middelen aangewend om de geleende werken en boetes te vorderen.
Je kan toelating geven voor de extra service om herinneringsberichten via mail te
ontvangen. Deze herinneringsmails zijn louter een geheugensteuntje. Het niet
ontvangen ervan ontslaat je niet van de standaard uitleentermijn of van het betalen van boete door te laat inleveren van materialen.

Reglement games
1. Algemene bepalingen



4. Internet- en pc-gebruik





In de bibliotheek is er wifi beschikbaar of kan je gebruik maken van pc ‘s met
internetaansluiting. Wij rekenen op gezond verstand bij het surfen op het internet. Open geen websites die en download geen materiaal dat lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend of schadelijk zijn/is.
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet
beschikbaar zijn van het internet.
Bij vaststelling van schade aan de apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen vergoeding.

5. Betwistingen




Bij ernstige inbreuken op de bepalingen van dit reglement kan je worden uitgesloten van de dienstverlening. Door je in te schrijven verklaar je je akkoord met
dit reglement. Je ontvangt ook een exemplaar van het reglement bij inschrijving.
Ernstige feiten zoals diefstal, vrijwillige beschadiging of grove nalatigheid bij
lenen kunnen ertoe leiden dat je door de bibliotheek wordt geschorst of uitgesloten. Bij betwisting zal de bibliothecaris, in samenspraak met de Raad van Bestuur,
de nodige beslissingen nemen.

Uitlener: HaBoBIB, gevestigd op het grondgebied van de provincie VlaamsBrabant.
Afhaler: een natuurlijke persoon die materiaal komt afhalen van HaBoBIB en lid is
van de bibliotheek.

2. Aansprakelijkheid en leenvoorwaarden











HaBoBIB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of
andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de geleende materialen.
De afhaler is verantwoordelijk voor het geleende materiaal en kan aansprakelijk
gesteld worden. Tekortkomingen, beschadiging, diefstal of verlies van de geleende materialen komen volledig ten laste van de afhaler, zelfs indien hij/zij zelf
niet verantwoordelijk is voor deze tekortkomingen, beschadiging, diefstal of dit
verlies.
Bij onherstelbare schade zullen de materialen cash en integraal worden vergoed.
Het bedrag van de aankoopfactuur, inclusief btw en levering, zal als richtlijn gelden.
De afhaler wordt verondersteld het gebruik en de behandeling van het geleende
materiaal te kennen.
Per lenerskaart kan er slechts 1 game worden afgehaald.
De duur van de uitlening voor een game is beperkt tot een termijn van 2 weken
en kan niet verlengd worden.
De geleende materialen moeten volledig en in verzorgde staat worden teruggebracht.
Een game wordt uitgeleend tegen een bedrag van €1,50 per game.

6. Veiligheid, gezondheid en privacy





Reglement Daisy-materialen







Je hebt enkel toegang tot de voor het publiek bestemde lokalen en apparatuur. In
de gebouwen mag niet worden gerookt en dieren zijn er niet toegelaten.
Bij brandalarm of op verzoek van het bibliotheekpersoneel zal je onmiddellijk het
gebouw moeten verlaten en de instructies van het personeel volgen.
In de bibliotheek zal toegezien worden op het behoud van een rustige sfeer.
HaBoBIB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen in
en rond de bibliotheek of voor schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit
het gebruik van ontleende materialen.
Tijdens activiteiten en workshops in de bibliotheek worden sfeerfoto’s genomen
die kunnen gebruikt worden voor promotie. Indien je dit niet wenst, laat je dit
voor de start van de activiteit schriftelijk weten aan contact@habobib.be.

De Daisy-luisterboeken, Daisy-spelers en Daisy-pakketten zijn bedoeld voor mensen met een leesbeperking (blindheid, slechtziendheid, fysieke of geestelijke beperking die lezen van gedrukte boeken moeilijk/onmogelijk maakt). Leners die iets
van deze materialen willen uitlenen, zijn dus verplicht een verklaring op eer van hun
leesprobleem aan de bib te bezorgen. Voor het uitlenen van een Daisy-speler wordt
een contract opgemaakt en een waarborg gevraagd van de uitlener.

