
Huishoudelijk reglement bibliotheek “LECTORI SALUTU M”

Artikel 1
Wanneer in dit reglement sprake is van de bibliotheek, wordt daarmee bedoeld de bibliotheek

als omschreven in artikel 1 van de statuten.

Artikel 2
De bibliotheek is gevestigd in het Hervormd Verenigingsgebouw “Eben-Haezer,” Kerkstraat

2a te Kesteren.

Artikel 3
De bibliotheek is geopend op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00.

Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt in het kerkblad en via aanplakbiljetten op de
deur.

Artikel 4
De abonnementstarieven zijn aan verandering onderhevig. De bibliotheek streeft ernaar de
prijzen zo laag mogelijk te houden. De tarieven worden jaarlijks opnieuw bekeken door het

bestuur en op tijd aangegeven in de bibliotheek. De bibliotheek gaat uit van een stilzwijgende
verlenging van het abonnement, de leden zijn daarom verplicht om uiterlijk voor 1 december
hun abonnement op te zeggen. De contributie dient uiterlijk 31 januari betaald te worden. Met

uitzondering van degene die in het loop van dat jaar lid worden.
Per persoon mogen maximaal 3 boeken worden geleend. De uitleentermijn is drie weken.

Deze uitleentermijn kan nog één keer verlengd worden. (Dit met uitzondering van de
zomervakantie, dan geldt een vakantieregeling.)

Wanneer de uitleentermijn wordt overschreden dient € 0.50 boete per boek te worden betaald,
voor elke week dat een boek te laat wordt ingeleverd.

Bij verlies van het pasje dient men € 1.50 te betalen voor het maken van een nieuwe.

Artikel 5
Bij verlies of beschadiging aan boeken, waarbij de beschadiging een duidelijk aantoonbaar
gevolg is van onverantwoord handelen met de boeken, kan een schadevergoeding worden

geëist. Bij het bepalen van het bedrag dat u moet betalen spelen nieuwprijs en ouderdom van
het te vergoeden boek een rol.

Artikel 6
De leden verplichten zich bij het lezen van geleende boeken, welke niet overeenstemmen met

hetgeen verwoord is in artikel 3 van de statuten, dit door te geven aan de
bibliotheekcommissie.



Artikel 7
De leden worden geacht zich in de bibliotheekruimte te gedragen volgens de algemeen

geldende normen voor fatsoen en verantwoordelijk gedrag, en eventuele aanwijzingen van de
bibliothecaris op te volgen.

Artikel 8
Het abonnement dat u aangaat geldt voor 1 kalenderjaar. U kunt halverwege een jaar lid

worden, dat lidmaatschap geldt dan voor dat jaar. Mits weder opzeggen voor 30 november,
wordt het abonnement automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wilt u, uw abonnement

eerder opzeggen dan kan dat natuurlijk ook, maar er is geen restitutie van het
abonnementsgeld mogelijk. De leden die hun lidmaatschap op wensen te zeggen, dienen dit
schriftelijk (per email, brief of middels het formulier aan de balie) vóór 30 november bij het

bestuur te bedanken als lid. Men is verplicht de boeken die men nog in bezit heeft in te
leveren.


