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REGLEMENT STICHTING BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND     
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
Bibliotheek: De Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland, met inbegrip van de bestaande en nog op te richten vestigingen.     
Bibliotheekmateriaal: boeken, kranten, tijdschriften, overige periodieken, gedrukte en digitaal opgeslagen informatie, 
alsmede audiovisuele materialen, zoals e-books cd’s, cd-rom’s, dvd’s en games. 
Raad van Toezicht: Raad van Toezicht van de Bibliotheek 
Directie: Bestuur van de Bibliotheek bestaande uit de Directeur/bestuurder of zijn plaatsvervanger 
 
Artikel 2  Openingstijden 
 
De openingstijden van de locaties worden door de Directie voor elke bibliotheekvestiging afzonderlijk  
vastgesteld. 
 
Artikel 3 Sluitingsdagen 
 
1.  De bibliotheekvestigingen zijn gesloten op algemeen erkende christelijke feestdagen en éénmaal in de vijf jaar op 5 

mei; verder op 4 mei na 19.00 uur en op 5, 24 en 31 december na 17.00 uur. Daarnaast op de 2e vrijdag in 
september in Hillegom. 

2. In de periode van de zomervakanties kunnen voor alle vestigingen zonodig aangepaste openingstijden gelden 
gedurende ten hoogste twee weken. 

 
Artikel 4  Bezoekers 
 
1.  Iedere bezoeker is verplicht zich in de bibliotheekgebouwen te gedragen naar de aanwijzingen 

van de bibliotheekmedewerkers. 
2.          In de gebouwen geldt een algeheel rookverbod.   
 
Artikel 5  Gedrag 
 
De Directie is bevoegd bezoekers die zich niet volgens de voorschriften van dit reglement gedragen, de toegang tot de 
bibliotheekgebouwen te ontzeggen, hetzij tijdelijk, hetzij permanent. 
 
Artikel 6 Informatiemateriaal 
 
Bezoekers mogen drukwerk of ander informatiemateriaal in de bibliotheekvestigingen ter lezing aanbieden wanneer deze 
informatie  in principe inhoudelijk betrekking heeft op aangelegenheden in de gemeentes  van het werkgebied van de 
bibliotheek en een niet uitgesproken commercieel karakter hebben. Daartoe aangewezen bibliotheekmedewerkers bepalen of 
deze informatie geaccepteerd wordt voor presentatie in de bibliotheek en op welke plek deze terecht zal komen. 
 
Artikel 7 Contributie 
 
1. Leden vanaf 18 jaar zijn voor het lenen van bibliotheekmateriaal het betalen van contributie verschuldigd. 
2. Leden tot en met 17 jaar zijn geen contributie verschuldigd, behalve in de Bibliotheek op het Station. 
3. Houders van de Haarlempas en houders van een Cultureel jongeren paspoort krijgen reductie op de voor  
 volwassenen geldende contributie. 
 
Artikel 8A  Lidmaatschap 
 
1. Het lidmaatschap van de Bibliotheek verkrijgt men door zich als lid in te schrijven en het eventueel verschuldigde 

contributiebedrag te betalen.  
2. Bij inschrijving dient de aanvrager zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.  
3. Personen tot 14 jaar kunnen zich alleen als lid inschrijven met de schriftelijke toestemming van de ouder(s) of 

voogd(en). Deze toestemming moet blijken door het plaatsen van een handtekening op het inschrijfformulier en het 
tonen van een geldig legitimatiebewijs van de betreffende ouder of voogd. Bij deals waarbij leerlingen via school 
worden lid gemaakt is er voor ouders of voogden een opt-out mogelijkheid.  

4. De lenerspas is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.  
5. De lenerspas is nodig bij het lenen van bibliotheekmaterialen. 
6. Voor instellingen en bedrijven gelden afwijkende lidmaatschapsregels. 
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Artikel 8B Verlenging lidmaatschap 

1. Alle abonnementsovereenkomsten worden na de eerste contractperiode van één jaar omgezet naar een abonnement 
voor onbepaalde tijd, tenzij een andere abonnementsvorm dan het standaard abonnement is overeengekomen. 

2.  Leden die de Bibliotheek hebben gemachtigd en dus via automatisch incasso betalen, worden minimaal 7 dagen 
voor het afschrijven van het verschuldigde bedrag op de hoogte gebracht. Zij dienen zorg te dragen voor voldoende 
saldo op en omstreeks de verlengingsdatum van hun abonnement. Leden, die niet betalen via automatische incasso, 
ontvangen jaarlijks, omstreeks twee maanden voor de verlengingsdatum van hun abonnement, een factuur voor de 
betaling van de nieuwe abonnementstermijn. 

3. Jaarlijks moeten de abonnementsgelden na het eerste verzoek voor of op de verlengingsdatum van het abonnement 
betaald worden. 

4.  Na ontvangst van de betaling door de bibliotheek wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, zonder 
verstrekking van een nieuwe lenerspas. Voor jeugdleden: Verlenging van het lidmaatschap van leden die niet 
gehouden zijn tot betaling, geschiedt eveneens zonder verstrekking van een lenerspas.  

Artikel 8C Beëindiging lidmaatschap  

1. Het lidmaatschap eindigt:  
a. bij het overlijden van de lener;  
b. bij uitsluiting van toegang en/of uitlening conform dit reglement door of namens de bibliotheek;  
c. bij opzegging door de lener. Opzegging is in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd op elk moment 
mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (te rekenen vanaf de dag van opzegging). 
Opzegging kan geschieden op de manier waarop het abonnement is aangegaan. De bibliotheek kan bij opzegging 
een geldig legitimatiebewijs verlangen. De opzegging kan alleen geëffectueerd worden indien de lener alle door 
hem geleende/in zijn bezit zijnde media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen van de lener jegens de 
bibliotheek zijn voldaan;  
Tussentijdse beëindiging van de eerste contractperiode van één jaar is wettelijk niet toegestaan; er wordt in dit 
geval dan ook geen restitutie van abonnementsgelden verleend.  
Bij tussentijdse opzegging nadat het abonnement is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd verleent de 
bibliotheek de lener restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld vanaf de datum waarop de opzegging 
ingaat. De restitutie bedraagt 1/12 van het betaalde abonnementsgeld voor elke volledige maand na beëindiging van 
het lidmaatschap. 

 
Artikel 9  Bruikleen 
 
1. Bibliotheekmateriaal wordt in beginsel voor de tijd van ten hoogste drie (3) weken in bruikleen gegeven. Voor 

bepaalde materialen en voor het Comfortabonnement geldt een afwijkende leentermijn.  
2. De Directie stelt het aantal materialen vast dat men tegelijkertijd in bruikleen kan hebben. Tevens stelt zij vast 

hoeveel eenheden per soort materiaal men per keer kan lenen.  
3. De Directie stelt vast, welk bibliotheekmateriaal wegens zijn kostbaarheid, zeldzaamheid, kwetsbaarheid of 

soortgelijke hoedanigheden niet mag worden uitgeleend: raadpleging van zulk materiaal kan uitsluitend in de 
bibliotheekvestiging plaats vinden. Men dient op het moment van raadplegen een geldig legitimatiebewijs te 
overleggen. 

4. De Directie stelt vast onder welke voorwaarden aan leden materialen uit andere bibliotheekorganisaties kunnen 
worden geleend. De leenvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

5. De Directie stelt vast onder welke voorwaarden collecties van de Bibliotheek of onderdelen daarvan in bruikleen 
worden gegeven aan andere organisaties en particulieren. 

 
Artikel 10  Schade, verlies en diefstal 
 
1. De leden en gebruikers zijn aansprakelijk voor verlies van bibliotheekeigendommen en schade die, al dan niet 

opzettelijk, aan het bibliotheekmateriaal is toegebracht.  
2.  Ouder(s) en voogd(en) van minderjarige leden en gebruikers zijn aansprakelijk voor de financiële gevolgen van 

beschadiging aan of verloren gaan van bibliotheekmateriaal en/of bibliotheekpas. 
3.  De lener wordt geacht bibliotheekmateriaal onbeschadigd te hebben ontvangen en er goed voor te zorgen.  
4.  Beschadigde materialen mogen niet door de lener worden gerepareerd.  
5.  De lener is aansprakelijk voor iedere verontreiniging en/of beschadiging van de geleende materialen. Indien de 

geleende materialen moeten worden vervangen als gevolg van de bovengenoemde verontreiniging en/of 
beschadiging, zullen administratie- en vervangingskosten bij de lener in rekening worden gebracht.  

6.  Indien een openstaand bedrag niet wordt betaald, kan de bibliotheek verzoeken het bedrag te betalen. Zo nodig 
wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten die hieruit voortvloeien worden volledig aan de lener 
doorberekend. 

7.  Bij herhaalde beschadiging of bij herhaald verloren gaan van bibliotheekmateriaal kan de Directie de betrokkene, 
onverminderd het bepaalde in het zesde lid, als lid schorsen of gedurende een bepaalde periode dan wel definitief 
van het lidmaatschap uitsluiten. 

8.  De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van de leners als gevolg 
van het lenen van cd’s, cd-roms, dvd’s, software, daisy-roms, cassettes en games. Dit betekent dat, indien de 
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apparatuur van de lener beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het lenen van bovengenoemde materialen, de 
bibliotheek onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de schade. 

9.  De bibliotheek is niet aansprakelijk voor in de bibliotheek gestolen en/of (in geleende materialen) achtergelaten 
eigendommen van de lener.  

 
Artikel 11 Verlengen, reserveren, terug bezorging  
 
1. Is het geleende niet door een ander lid aangevraagd, dan kan de uitleentermijn  met een zelfde periode worden 

verlengd tot een maximum van twee (2) verlengingen. 
2.  Leden kunnen uitgeleende materialen reserveren volgens door de Directie bepaalde tarieven. 
3. Wanneer men geleend bibliotheekmateriaal te laat terugbezorgt, wordt een door de Directie vastgestelde vergoeding 

(boete) in rekening gebracht aan het lid, of bij minderjarigheid aan zijn ouder(s) of voogd(en). De boete wordt 
berekend per stuk/ per dag dat de bibliotheek geopend is. De hoogte van de boete voor de verschillende materialen 
is vastgelegd in de huisregels. Boetegeld is niet gekoppeld aan de waarde van de materialen.  

4. Wanneer sprake is van niet tijdige terug bezorging stuurt de Bibliotheek automatisch na een vastgestelde termijn 
een aanmaning. Na herhaalde aanmaningen en bij uitblijven van enige reactie daarop, treft de Directie zo nodig 
invorderingsmaatregelen om het geleende materiaal terug te krijgen. Het lid, of bij minderjarigheid zijn ouder(s) of 
voogd(en), is aansprakelijk voor alle uit de invorderingsactie voortvloeiende kosten. Tevens kan de Directie de 
betrokkene als lid schorsen en bij niet betalen uitsluiten van het lidmaatschap. 

 
Artikel 12 Adreswijziging 
 
1.  Een adreswijziging dient door de lener aan de bibliotheek te worden gemeld: schriftelijk, elektronisch of bij balie 
 met vermelding van het nieuwe en het oude adres, alsmede het lenersnummer.  
2.  Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de 
 lener 
 
Artikel 13 Verlies of diefstal 
 
Verlies of diefstal van de bibliotheekpas of van bibliotheekmaterialen moet zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de 
klantenservice van de Bibliotheek. Tot het moment van melden is de houder van de pas aansprakelijk voor de met de pas 
geleende materialen en de daaruit voortvloeiende kosten. Na melding bij de bibliotheek wordt gebruik van de pas 
geblokkeerd. 
 
Artikel 14 Toegang en beschikbaarheid 
 
1.            De vestigingen van de Bibliotheek zijn tijdens openingstijden voor een ieder vrij toegankelijk.  
2. Men is vrij het om het beschikbare bibliotheekmateriaal in de voor het publiek toegankelijke ruimten te raadplegen. 

Hiervan uitgezonderd zijn zeldzame, oude en kostbare werken en overige werken toebehorend aan de sectie Oude 
Boekerij en Bijzondere Collecties. Deze worden op afspraak geraadpleegd in een aparte ruimte.   

 
Artikel 15 Reglement en tarieven  
 
De Bibliotheek publiceert elk jaar op de website (www.bibliotheekzuidkennemerland.nl) en op papier de openingstijden van 
de vestigingen, het aantal eenheden bibliotheekmateriaal dat een ingeschreven lid ten hoogste tegelijkertijd te leen kan 
hebben, de contributiebedragen, het leengeld voor audiovisueel materiaal, vergoedings- en administratiekosten ingeval van te 
late terug bezorging, verlies of diefstal.  
 
Artikel 16 Klachtenregeling 
 
De  Bibliotheek beschikt over een klachtenregeling. Leden en bezoekers kunnen klachten mondeling en 
schriftelijk kenbaar maken volgens de geldende procedure.  
 
Artikel 17 Slotbepalingen 
 
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Directie. 
 
Artikel 18 Inwerkingtreding van dit Reglement 
 
1. Dit Reglement treedt in werking op 12 februari 2013 
2. Dit Reglement vervangt alle voorgaande edities. 

Artikel 19 Wijziging en intrekking van deze algemene voorwaarden  

1. Alleen de nieuwste versie van (delen van) het reglement is van toepassing; de bibliotheek behoudt zich het recht op 
tussentijdse wijzigingen voor. Alle voorgaande (delen van) versies vervallen met het in werking treden van een 
nieuwe versie.  
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2. Ingrijpende wijzigingen zijn wijzigingen die veranderingen betreffen van meer dan 30% in de abonnementsgelden,  
tarieven, te lenen aantallen media, boetes alsmede alle andere wijzigingen die als ingrijpend door de bibliotheek 
worden aangemerkt én worden bekend gemaakt conform lid 3. Alle andere wijzigingen zijn niet ingrijpende 
wijzigingen. 

3. Ingrijpende wijzigingen en/of intrekking van het reglement worden tenminste één maand voor de datum van 
inwerkingtreding van de wijziging c.q. de intrekking van dit reglement aangekondigd door dit (zichtbaar) in de 
bibliotheek en op haar website bekend te maken. Ingrijpende wijzigingen gelden vanaf één maand na de datum van 
aankondiging van de wijziging.  

4. Niet ingrijpende wijzigingen worden periodiek geactualiseerd en (zichtbaar) kenbaar gemaakt in de bibliotheek en 
op haar website en gelden per direct.  

 
Vastgesteld bij besluit door de Raad van Toezicht van de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland op 23 januari 2014. 
 
 
 
 


