GEMEENTERAAD
bekendmaking
Zitting van 30 oktober 2017
Bekendmaking volgens art. 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Het gemeenteraadsbesluit van 30 oktober 2017 over:
REGLEMENT SPEEL-O-THEEK
Voorwerp en motivering
Op 18 oktober opende de speel-o-theek in de bibliotheek.
Het reglement hiervoor werd opgesteld en reeds goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 2 oktober 2017, alsook gunstig geadviseerd door
de beheerraad van de bibliotheek.
Regelgeving
Artikel 57 van het gemeentedecreet.
De wet van 29 juli 1991 op de motiveringsplicht van de bestuurshandeling.
BESLUIT
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt het reglement voor de speel-o-theek zoals in bijlage goed.

Het reglement speel-o-theek Alveringem
Locatie
De speel-o-theek is ondergebracht in Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, Dorp 1
8690 Alveringem. speelotheek@alveringem.be
Voor wie?
De speel-o-theek is een uitleen- en ontmoetingsruimte voor gezinnen, scholen,
jeugdverenigingen en diensten. Je kan er educatief speel- en leermateriaal ontlenen en even
blijven om met het speelgoed te spelen.
Openingsuren
De speel-o-theek is open tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Ontlenen
-

Maximum aantal te ontlenen stukken (uitzondering voor verenigingen)
o 2 per kind of volwassene,
Ontleenperiode
o Maximum 4 weken

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 0178-5091-2725-2793 op www.verifieer.be.

-

o Verlenging is niet mogelijk. Zo blijft het materiaal maximum ter beschikking
van iedereen.
Uitleningen
o Zijn persoonlijk
o Mogen niet verder worden uitgeleend

Hoe kan je reserveren?
Met je bibliotheekpas kan je
- reserveren en/of ontlenen aan de balie tijdens de openingsuren bibliotheek;
- aanvragen via de online catalogus van de bibliotheek www.alveringem.be/vrijetijd/bibliotheek
- reserveren via e-mail speelotheek@alveringem.be.
De bibliotheekmedewerker brengt je op de hoogte wanneer het materiaal beschikbaar is.
Terugbrengen van het materiaal
-

Je dient je ontleende materiaal terug in, ten laatste op de vervaldatum.
Je ontvangt 7 dagen voor de vervaldatum een waarschuwing per e-mail.
Als je te laat bent krijg je een boete (zie tarieven)
De bibliotheekmedewerker controleert het speelgoed bij het terugbrengen.
De ontlener brengt het speelgoed in propere staat terug.
Voor materialen in bevuilde toestand, verlies of beschadiging (met uitzondering van
normale slijtage) rekent de bibliotheekmedewerker een vergoeding aan (zie tarieven).

Waarborg
De gemeente vraagt geen waarborg.
Tarievenlijst
Ontleentarief
- Boven op het lidgeld: € 1,00 per ontleend spelmateriaal
Boetes
- Start vanaf de dag die volgt op de inleverdatum van het materiaal
- Je betaalt € 0,20 per week en per ontleend item
- Je ontvangt een aangetekende aanmaning, 7 dagen na de 3de aanmaning.
- Als je niet betaalt past het gemeentebestuur de wetgeving toe.
- We rekenen portkosten aan.
Schadevergoeding bij verlies of schade.
- Vastgesteld op basis van de kostprijs van de herstelling.
- In geval van ontbrekende stukken of schade stelt men de vergoeding vast op basis
van het verlies van de speelwaarde.
- Bij volledig verlies, compleet waardeloos of niet terug binnenbrengen betaal je de
actuele kostprijs van het materiaal. Deze staat vermeld op de speelgoedfiche.
Interessant om te weten
-

Door het ontlenen van materiaal verklaar je zich akkoord met de bepalingen van dit
reglement en waarborg je de stipte naleving ervan.
Bij het gebruik van het ontleende materiaal dien je alle schriftelijke en/of mondelinge
verstrekte richtlijnen inzake de gebruiksvoorwaarden en behandelingen na te leven.
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-

-

-

Je bespreekt de eventuele tekortkomingen of beschadigingen van het ontleende
materiaal, ook indien je hiervoor niet verantwoordelijk bent, met de
bibliotheekmedewerker. Indien er geen melding gebeurt van schade of
tekortkomingen, word je zelf verantwoordelijk gesteld voor de schade.
Je herstelt het spelmateriaal niet op eigen initiatief.
Wanneer er nog lopende rekeningen of andere twistpunten zijn, kan er geen nieuwe
uitlening plaats vinden.
De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor ongevallen of andere schadelijke
gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal.
Eventuele onvoorziene moeilijkheden met betrekking tot de uitlening van
spelmateriaal of dienstverlening bespreek je in discretie met de
bibliotheekmedewerker buiten de openingsuren van de bibliotheek.
Bij vandalisme, geweld of diefstal doet de bibliotheekmedewerker aangifte bij de
politie.

Contact
Dienst Mens & Vrije Tijd | Openbare Bibliotheek Alveringem
Dorp 1a | 8690 Alveringem
058 28 98 28 | speelotheek@alveringem.be – bibliotheek@alveringem.be
http://www.alveringem.be/vrije-tijd/bibliotheek
facebook | Mens en Vrije Tijd Bibliotheek

Dit dossier kan je raadplegen vanaf 8 november 2017 tot en met 29 november 2017 in het
gemeentehuis, Hof van Wyckhuize, Sint-Rijkersstraat 19 8690 Alveringem tijdens de
openingsuren.

Wouter Accou
secretaris

Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter
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Handtekening(en)
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