REGLEMENT
for brug af

Haderslev Bibliotekerne

Reglement
for brug af Haderslev Bibliotekerne
Benyttelse og lånerkort
Alle kan benytte bibliotekets forskellige tilbud, og det er gratis.
Du bliver registreret som låner ved personligt fremmøde på biblioteket og mod
forevisning af gyldig legitimation. Du får samtidig en pinkode, så du kan benytte
bibliotekets tilbud om selvbetjening.

Du bruger dit sundhedskort som lånerkort.
Det er også muligt at få et specielt lånerkort – f.eks. for børn.
Det er kun dig, der kan låne på dit sundhedskort/lånerkort.
Du skal give besked til biblioteket, hvis du flytter, får nyt mobilnummer eller ny
e-mailadresse. Hvis dit sundhedskort/lånerkort bliver væk, skal du hurtigst muligt
meddele det til biblioteket. Vi spærrer kortet, så andre ikke kan låne på det.

Lånetid
Lånetiden er normalt 30 dage.
Film, spil og kviklån har 14 dages lånetid. OBS: Du kan maks. hjemlåne 10 film og
10 spil ad gangen. Du kan altid se afleveringsdatoen på din udlånskvittering.
Du kan forlænge lånetiden, hvis materialet ikke er bestilt af andre lånere.
Du kan dog højst forny 2 gange og den samlede lånetid kan ikke overstige 90 dage.

Du kan forny dine lån ved fremmøde, pr. telefon, på en e-mail
eller via lånerstatus på www.haderslevbibliotekerne.dk
Det er ikke muligt at forny et kviklån.
Hvis vi har skaffet materialer til dig fra andre biblioteker, kan lånetiden i enkelte
tilfælde være kortere.

Bestilling/reservering
Ønsker du at låne et bestemt materiale, kan du bestille eller reservere det. Det kan du
gøre via www.haderslevbibliotekerne.dk (kræver pinkode). Du kan også afgive bestilling ved personlig henvendelse på biblioteket eller via bibliotek.dk.
Når materialet er klar til afhentning, sender vi besked til dig - enten via e-mail/sms
eller pr. post.

Registrering af lån
Vi registrerer udlån og aflevering i vores bibliotekssystem. Når du låner, udskriver
vores system en kvittering, der viser, hvad du har lånt og hvornår det skal afleveres.
Du kan vælge mellem at udskrive en kvittering eller få en e-mail med dine lån og
afleveringsdatoer.

Ansvar for det lånte
Du er ansvarlig for de materialer, der er lånt på dit sundhedskort/lånerkort. Hvis du
mister eller beskadiger det lånte materiale, skal du erstatte det. Erstatningsprisen vil
normalt være bibliotekets indkøbspris.

Inden for en periode på 1 år kan du få erstatningsbeløbet tilbage, hvis du afleverer
det erstattede materiale og viser din kvittering for betalingen.
Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på dit eget afspilningsudstyr i forbindelse med benyttelsen af hjemlånte materialer.

Gebyrer
Hvis du overskrider lånetiden, skal du betale et gebyr. Børnetaksten gælder for børn
under 15 år. Som en ekstra service kan du vælge at få en påmindelse på en sms/e-mail
3 dage før lånetiden udløber.
Afleveringsdatoen er overskredet: børn 5 kr. / voksne 10 kr.
1. Hjemkaldelse efter 1 uge: børn 20 kr. / voksne 40 kr.
2. Hjemkaldelse efter 3 uger: børn 50 kr. / voksne 100 kr.
Regning efter 5 uger: børn 100 kr. / voksne 200 kr.
OBS: Det er dog dit eget ansvar at overholde afleveringsfristen og undgå gebyrer.
Gebyr for overskridelse af lånetid/hjemkaldelse skal betales uanset om påmindelse er
modtaget eller ej.

Udelukkelse fra at benytte biblioteket
Du kan blive udelukket fra at låne materialer på biblioteket, hvis du ikke afleverer de
lånte materialer eller afleverer dem i beskadiget stand.
Skylder du 200 kr. eller mere, udelukkes du fra at låne, indtil hele gælden er betalt.
Hvis du ikke respekterer god ro og orden – eller ikke følger personalets anvisninger,
kan du bortvises fra biblioteket.
Ved brug af mobiltelefon, skal der vises hensyn til bibliotekets øvrige brugere.

Reglementet er godkendt af Det Forberedende Udvalg for Kultur og Fritid, 2007 og revideret 2014

Vær opmærksom på, at det er dyrt at erstatte en film eller
et spil, da biblioteket ved indkøb betaler for rettigheden
til at udlåne disse materialer

10

ting du skal vide om
"Åbent Bibliotek":
1)
Udenfor den normale åbningstid på dit lokale bibliotek, har du adgang
til "Åbent Bibliotek" fra kl. 7-21.
Dette gælder Haderslev Bibliotek, Vojens Bibliotek og Gram Bibliotek.
2)
Der er 100 % selvbetjening udenfor den bemandede åbningstid.
3)
Ønsker du at få adgang til biblioteket i den ubemandede åbningstid, skal du registreres og godkendes ved personligt fremmøde første gang.
4)
Unge i alderen 10-17 år skal have underskrift fra en forælder for at få adgang og børn under 10
år må ikke benytte det ubemandede bibliotek alene.
5)
Du får adgang til det ubemandede bibliotek ved at køre dit gule sundhedskort igennem kortlæseren ved indgangen.
6)
Du må være indstillet på, at oplysninger om dit navn og din adresse bliver registreret ved indgangen, når du kører dit kort igennem og at der er videovågning i alle lokaler.
7)
Det forventes, at du klarer dig selv! Dvs. du skal selv låne, aflevere og reservere dine materialer
8)
Du må være forberedt på, at du ikke kan få hjælp fra personalet. Har du brug for kvalificeret
hjælp, så må du besøge biblioteket i den bemandede åbningstid.
9)
Alt hærværk og misbrug anmeldes til politiet
10)
Biblioteket er fælles ejendom! Pas derfor godt på det! Så det kan være til glæde og gavn for
flest mulige!

LÆS HELE REGLEMENTET FOR ”DET ÅBNE BIBLIOTEK” PÅ
WWW.HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

