
GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK 

 

INTERNETREGLEMENT VAN DE BIBLIOTHEEK DE BOEKENMOLEN. 
 

 

Artikel 1:  

WIE KRIJGT TOEGANG? 

 

Iedereen die een geldige bibliotheekkaart heeft, kan internet raadplegen. Indien je jonger 
bent dan 14 jaar, moet je begeleid worden door een volwassene. 

Op voorlegging van je identiteitskaart en je bibliotheekpas en na registratie in het 
gebruiksregister aan de balie, mag je gebruik maken van een internet pc. 

 

Artikel 2: 

WAT ZIJN DE KOSTEN? 

 

Het gebruik van internet is gratis. 

 

 

Artikel 3: 

WANNEER MAG JE INTERNETTEN? 

 

Internet is beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. In volgorde van 
aanmelding kan je gedurende 30 minuten maximum werken met internet. De tijdsduur kan 
verlengd worden indien er geen andere kandidaten zijn en mits de toestemming van de 
balieverantwoordelijke. 

 

 

Artikel 4: 

RESERVEREN? 



 

Je kan reserveren mits registratie in het gebruiksregister (zie “Wie krijgt toegang”). Als je 
gereserveerd hebt, verwachten wij je 5 minuten op voorhand, anders verlies je je beurt. 

 

 

Artikel 5: 

HOEVEEL PERSONEN PER COMPUTER? 

 

Maximum 1 persoon per computer. 

 

 

Artikel 6: 

KAN JE GEGEVENS BEWAREN? 

 

Het is mogelijk gegevens te downloaden op een USB-stick.  

 

 

Artikel 7: 

KAN JE GEGEVENS AFDRUKKEN? 

Gegevens kunnen afgedrukt worden ( zwart wit kopie /zie tarievenblad). Hou er rekening 
mee dat je een internetpagina afdrukt. Dit betekent dat in een aantal gevallen de printer 
meerdere bladen afdrukt.  

Kostprijs per A4 print: €0,20 

 

 

Artikel 8: 

BEGELEIDING EN ADVIES VAN HET PERSONEEL? 

 

Een bibliotheekmedewerker kan je helpen bij het opstarten. Zij helpen ook graag bij je 
algemene opzoekwerk. Het personeel is niet beschikbaar om gebruikers individueel op te 
leiden tot het gebruik van internet.  



 

 

Artikel 9: 

WAT MAG NIET? 

 

Het gebruik van internet voor illegale of commerciële doeleinden waaronder porno-en 
goksites.  

Het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere 
inbreuken op copyright. 

Het schenden van het computerbeveiligingssysteem. 

Het vernietigen of aanpassen van computerinformatie. 

Het vernietigen of aanpassen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de 
bibliotheek of aan andere gebruikers.  

Het gebruiken van eigen software.  

Het aansluiten van andere toestellen op de computers van de bibliotheek met uitzondering 
van de USB-stick. 

Het opslaan van gegevens op de harde schijf. 

 

 

Artikel 10: 

GEGEVENSBANKEN 

 

In functie van de mogelijkheden wordt ook gratis toegang verleend tot één of meerdere 
informatieve gegevensbanken, al dan niet via deze internettoegang. Het abonnement op 
deze gegevensbanken is ten laste van de bibliotheek.  

 

 

Artikel 11: 

SANCTIES 

 



Het niet naleven van deze richtlijnen op het misbruiken van de computers leidt tot de 
volgende sancties, al naargelang de aard van de inbreuk: 

 

Het vergoeden van de veroorzaakte schade. Bij vaststelling van schade aan apparatuur 
en/of software bepaalt de bibliothecaris de vergoeding. Die dient betaald te worden op 
loutere voorlegging van de kostenstaat. 

Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet. 

Tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek. 

Gerechtelijke  vervolging bij ernstige vergrijpen. 

 

 

Artikel 12: 

AANSPRAKELIJKHEID BIBLIOTHEEK? 

 

Software overgenomen van het internet kan virussen bevatten. De bibliotheek kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan computerapparatuur van de gebruiker, 
noch verlies van de gegevens. 

 

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn 
van de computers en van internet in het bijzonder. 

 

 

Artikel 13: 

TENSLOTTE 

 

 Door gebruik te maken van de internettoegang in de bibliotheek verklaart de gebruiker zich 
akkoord met dit reglement dat ook ter inzage ligt aan de balie. De bibliotheek behoudt zich 
het recht voor dit internetreglement aan te passen. Wijzigingen worden minstens een maand 
op voorhand aangekondigd.  

 

GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 22 JANUARI 2009. 

BEKENDGEMAAKT DOOR AANPLAKKING OP 13 NOVEMBER 2009. 


