Reglement e-boeken op e-readers van de bibliotheek.

Het ontlenen van een e-reader is beperkt tot leden van de bibliotheek, ouder dan 18 jaar.
Het lenen van e-readers en e-boeken is gratis. Je kan ze van thuis uit aanvragen via
https://www.nieuwpoort.be/e-boeken-op-de-e-reader-van-de-bib . Vermeld de gewenste
titels (max. 14) en auteurs en je naam.
Bij een aanvraag in de bibliotheek wordt een formulier ingevuld waarop de titels vermeld
worden.
De bibliotheek laat aan de lener weten als de aangevraagde e-reader kan opgehaald
worden. Na dit bericht heb je één week de tijd om het toestel op te halen. Bij het niet
afhalen van de e-reader wordt er een kost van 0.70€ aangerekend.
Er kan maximum 1 e-reader en 14 e-boeken per persoon worden ontleend. Bij de ontlening
worden de e-reader en de e-boeken als afzonderlijke materialen beschouwd.
De e-reader en e-boeken worden uitgeleend voor een termijn van 4 weken. Verlenging
van 4 weken is 1 maal mogelijk.
Bij het niet tijdig terugbrengen, betaal je telaatgeld per geleende eenheid (e-reader, eboek). Er wordt hetzelfde tarief aangehouden als voor de boeken (zie tarievenblad).
De e-boeken uit de bibliotheekcollectie kunnen enkel uitgeleend worden op een e-reader
van de bibliotheek.
Een e-boek kan slechts aan één lener tegelijk worden uitgeleend. Een e-boek reserveren is
niet mogelijk.
De e-reader moet je terugbrengen aan de balie van de bibliotheek. De e-reader kan niet
via de brievenbus ingeleverd worden.
De geleende e-reader mag je enkel gebruiken voor het lezen van e-boeken die door de
bibliotheek op het toestel werden geplaatst.
Bij een eerste uitlening krijg je een beknopte uitleg over de werking van de e-reader.
Je ontvangt de e-reader opgeladen en in goed staat (er wordt geen kabel meegegeven).
Je dient de e-reader met zorg te behandelen. Uitlenen aan derden is niet toegestaan.
De e-reader wordt steeds uitgeleend in een beschermhoes. De beschermhoes wordt
samen met het toestel ingediend.
Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken is verboden.
Bij beschadiging of verlies van de e-reader wordt de kostprijs van het toestel (100€)
aangerekend, vermeerderd worden met de kostprijs van de beschermhoes (20€) en
administratiekosten . (Zie tarievenblad)

