
Reglement  e-readers en e-boeken 

Een E-boek kan uitgeleend worden op een toestel van de bibliotheek (indien 
beschikbaar), ofwel op een E-reader van de bibliotheekgebruiker.  

Er kunnen maximaal 5 E-boeken en 1 E-reader per keer worden uitgeleend.  

Een bibliotheekmedewerker zet de gewenste E-boeken, indien ze beschikbaar zijn, 
op de E-reader van de bibliotheek of op die van de lener. De lener voorziet zelf een 
USB-kabel voor het plaatsen van E-boeken op de eigen E-reader.  

E-boeken die ontleend werden met een persoonlijke E-reader worden teruggebracht 
binnen de toegestane uitleentermijn en op de E-reader waarop ze ontleend werden. 
Ze zullen dan ter plaatse verwijderd worden.  Enkel dan kunnen ze van de kaart van 
de klant afgeboekt worden. 

Het verwijderen van E-boeken buiten de bib, 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. 

De geleende E-reader van de bibliotheek mag enkel gebruikt worden voor het lezen 
van E-boeken die door het bibliotheekpersoneel op het toestel worden geplaatst. 

Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van E-boeken door de lener is niet 
toegestaan. 

Bij een eerste uitlening krijgt een lener een beknopte uitleg over de werking van de 
E-reader en over het reglement. 

De E-reader wordt uitgeleend in een beschermhoes met een handleiding en een 
USB-kabel. 

De lener ontvangt de E-reader volledig opgeladen en in goede staat. De lener zal de 
E-reader met zorg behandelen en niet uitlenen aan derden. 

Bij inlevering wordt de E-reader gecontroleerd.  

Het is niet toegestaan om de e-reader door te geven aan derden. 

Bij verlies of beschadiging van de e-reader en / of de beschermhoes wordt het 
volledige aankoopbedrag van deze materialen aan de lener aangerekend (nieuwe 
aankoopprijs bij vervanging). 

Voor het laattijdig inleveren van de e-reader en e-boeken gelden de tarieven van 
gedrukte boeken. 

De lener neemt bij de eerste ontlening van een e-reader kennis van de algemene 
voorwaarden, de uitleenprocedure en de gebruiksvoorwaarden  i.v.m. het ontlenen 
van de  e-reader. 



Dit gebruikersreglement vervangt het voorgaande van 24 augustus 2017 en treedt in 
werking op 27 februari 2021. 

 


