Afhaalbibliotheek
Online aanvragenMijn Bibliotheek - online betalen
Wie liever nog niet in de bibliotheek komt snuisteren, kan beroep doen op onze afhaaldienst.
U kunt, volgens de beschikbaarheid op uw kaart, tot max. 15 boeken of films per persoon aanvragen. (Volgens
het reglement Viertoren bibliotheken)

Aanvragen
1. Kies uw materialen in de catalogus (boeken,tijdschriften, films, jeugdboeken, e-boeken, strips). Hoe zoeken in de
catalogus?
2. Noteer titels en auteurs of regiseurs.
3. Vraag de materialen aan via het formulier afhaalbibliotheek. De aanvraag wordt gratis behandeld.
Opmerking: Materialen reserveren via mijn bibliotheek.be is eveneens mogelijk. Dit kost €1 per titel.

Nog geen lid?
Neem eerst contact op met de bibliotheek. Dit kan via tel. 058 22 30 40 of via bibadmin@nieuwpoort.be
Uw lidmaatschap wordt door de bibliotheek aangemaakt en het te betalen lidgeld wordt zichtbaar. Dan kunt u dit bedrag
online betalen. Door lid te worden van de bibliotheek verklaart u zich akkoord met het reglement.
Eenmaal lid kunt u gebruik maken van de afhaaldienst van de bibliotheek.

Lidmaatschap vervallen?
Neem eerst contact op met de bibliotheek. Dit kan via tel. 058 22 30 40 of via bibadmin@nieuwpoort.be
Uw lidmaatschap wordt weer geactiveerd. Het lidgeld en alle nog openstaande bedragen kunnen dan via Mijn bibliotheekprofiel betaald worden.
U kunt ook bij het afhalen van uw pakket alle openstaande bedragen vereffenen. Betaal bij voorkeur via Bancontact of
contactloos.

Afhalen?
Bij de aanvraag kunt u aanduiden wanneer u uw pakket wenst op te halen. Bij het afhalen van uw pakket vragen we u om alle
voorzorgsmaatregelen na te leven.
Uw pakket wordt u overhandigd in de inkom van de bibliotheek. De steward meldt u indien er openstaande bedragen betaald
moeten worden en duidt u ook de te volgen weg aan.

Terugbrengen
U kunt alle materialen gedurende 4 weken houden.
Terugbrengen kan via de inleverbus (24/24 en 7/7).
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