
Reglement Stichting 
Westfriese Bibliotheken 

 
Artikel 1: Algemene bepalingen reglement 
 

1. Dit reglement is bindend voor alle gebruikers van de Westfriese Bibliothe-
ken. 

2. Met dit reglement zijn alle voorgaande reglementen vervallen. 
3. Onder media wordt in dit reglement verstaan: boeken, tijdschriften, cd’s, 

cd-roms, dvd’s, blu-ray’s, games, WII spellen e.d. 
4. De directie is verantwoordelijk voor het beleid. De leiding van de Biblio-

theek berust bij de manager 
5. De Bibliotheek is geopend op de door de directie te bepalen dagen en 

uren. 
 
 
 

Artikel 2: Toegang 
 

1. Iedereen kan in de Westfriese Bibliotheken; zowel fysiek als digitaal tijdens 
de openingstijden zonder te betalen de aanwezige media raadplegen. Min-
derjarigen worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijk 
vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd e.d.). 

       
 
 
Artikel 3: Inschrijving 
 
Inschrijven is online via de website mogelijk, de mogelijkheid om in te schrijven in 
één van de vestigingen is vooralsnog ook nog mogelijk. 
 

1. Voor het lenen van media dient men in het bezit te zijn van een geldige le-
nerspas. 

2. Bij inschrijving of ophalen van de lenerspas wordt een geldig legitimatie-
bewijs gevraagd. 

3. Bij de inschrijving of ophalen van de lenerspas van personen jonger dan 14 
jaar dient de  wettelijk vertegenwoordiger zich ook te legitimeren. 

4. Het abonnement is een jaar geldig vanaf de datum van inschrijving. 
5. Door zich in te laten schrijven als lener verklaart men bekend te zijn en ak-

koord te gaan met het uitleenreglement.  
6. Voor de lenerspas wordt eenmalig een bedrag berekend (zie tarieven op 

de website) 
 
Artikel 4: Abonnement 
 

1. Na inschrijving wordt een lenerspas verstrekt. Deze is te gebruiken in alle 
vestigingen van de Westfriese Bibliotheken. Het gebruik van de lenerspas 
is strikt persoonlijk  

2. Bij verlies of diefstal van de lenerspas dient melding te worden gedaan bij 
de klantenservice. 



3. De lener of diens wettelijk vertegenwoordiger is volledig aansprakelijk voor 
(onrechtmatig) gebruik, verlies en andere vormen van het in ongerede ra-
ken van de lenerspas, zolang de in lid 3 van dit artikel bedoelde aangifte 
niet is gedaan. 

4. Bij vermissing van de lenerspas kan, na vermelding zoals omschreven in 
lid 3 van dit artikel, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een nieuwe 
lenerspas tegen vergoeding worden verstrekt. 

5. Indien een vermiste lenerspas alsnog binnen de geldigheidsduur wordt te-
rug gevonden, dient dit door de lener bij de klantenservice te worden ge-
meld. Er vindt geen restitutie plaats in het geval er een nieuwe lenerspas is 
gemaakt. 

6. Indien een lenerspas zodanig beschadigd is dat met behulp van deze le-
nerspas de uitleengegevens niet meer doelmatig kunnen worden ingele-
zen, wordt tegen vergoeding én op vertoon van een geldig legitimatiebewijs 
een nieuwe lenerspas verstrekt. 

 
 
 
Artikel 5: Adreswijzigingen 
 

1. Een adreswijziging dient door de lener per mail  of per brief aan de klan-
tenservice van de  bibliotheek te worden meegedeeld. De gegevens op de 
lenerspas worden kosteloos veranderd. 

2. Eventuele nadelige consequenties als gevolg van het niet tijdig melden van 
een naam en/of adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de 
lener. 

 
 
 
Artikel 6: Verlenging van het abonnement 
 

1. U gaat een abonnement van 1 jaar aan. Na het 1e jaar wordt het abonne-
ment omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd dat maandelijks 
voor de 1e van de maand kan worden opgezegd. 

 
 
Artikel 7: Beëindiging van het abonnement 
 

1. Het abonnement eindigt door: 
a. Bij opzegging van abonnement; per  e mail of per brief aan de klanten-

service van de Westfriese Bibliotheken.  
b. Voorlopige schorsing dan wel definitieve ontzegging van het lidmaat-

schap door de vestigingscoördinator waar de lener staat ingeschreven 
of diegene die hem/haar vervangt van de bibliotheek, zoals omschre-
ven in artikel 12 van dit reglement. 

c. Overlijden van de lener 
d. Na verlopen van het 1e jaar van het lidmaatschap kan het op elk mo-

ment (met inachtneming van 1 maand opzegtermijn) voor de 1e van de 
maand worden opgezegd. Restitutie van contributie wordt vervolgens 
berekend. 



 
2. Het lidmaatschap wordt  beëindigd  nadat alle bibliotheekeigendommen terugbe-

zorgd zijn in de Bibliotheek en eventueel nog te betalen bedragen zijn betaald  
 
 
Artikel 8: Contributie, leengelden en overige tarieven 
 

1. De directie stelt jaarlijks de hoogte van de contributie, leengelden en overi-
ge tarieven vast. 

2. Een voornemen tot wijziging van de tarieven wordt ten minste twee maan-
den voor de datum van wijziging in de bibliotheek bekend gemaakt. 

3. Leners die als zodanig staan ingeschreven bij een andere Nederlandse bi-
bliotheek kunnen zich, tegen overlegging van hun bewijs van overschrij-
ving, laten overschrijven als lener. Over de termijn waarover elders reeds 
contributie is betaald, wordt geen contributie geheven. Inschrijving vindt al-
tijd plaats voor een heel jaar. Alleen de resterende maanden worden be-
taald. 

 
 
Artikel 9: Gebruik van de media 
 

1. De lener dient de media met uiterste zorgvuldigheid te gebruiken 
2. De media kunnen uitsluitend voor particulier gebruik worden geleend. Het 

maken van opname , het uitzenden per radio of het op enige andere wijze 
in het openbaar gebruik maken van media en dupliceren is verboden. De 
aansprakelijkheid hiervoor berust bij de lener. 

3. Het is niet toegestaan de media aan derden beschikbaar te stellen. 
4. Bij ontvangst dient de lener zich te overtuigen van de goede staat van de 

geleende media. Eventueel constateerbare beschadigingen en/of veront-
reinigingen dienen, alvorens de media te laten registreren, gemeld te wor-
den bij de klantenservice. Het is niet toegestaan materialen zelf te repare-
ren. 

5. Op verzoek van de lener worden de geleende media, die zichtbaar en/of 
hoorbaar zijn beschadigd, gecontroleerd. Melding hiervan moet zo snel 
mogelijk. In alle gevallen is de apparatuur van de bibliotheek maatgevend.  

6. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of verontreiniging 
van de geleende media. 

7. Reparatiekosten van de in lid 6 van dit artikel omschreven beschadigingen 
dienen door de lener vergoed te worden. Dit geldt ook voor materialen, die 
door de lener zelf zijn gerepareerd. De hoogte van de vergoeding wordt 
door de klantenservice vastgesteld op basis van de nieuwwaarde of de 
herstelkosten. 
Indien de lener bij terugbrengen van het materiaal de klantenservice niet 
op de hoogte brengt van de beschadiging en/of verontreiniging wordt een 
factuur gestuurd nadat eerst per mail of eventueel telefonisch contact is 
gezocht. 
Voor het verzenden van de factuur worden altijd administratiekosten in re-
kening gebracht. 

8. Indien de geleende media zoekraken, dient de lener dit aan de klantenser-
vice mede te delen. 



9. Bij vermiste media zullen, rekening houdend met vervangingskosten en 
ouderdom van de media, de kosten bij de lener in rekening worden ge-
bracht. 

10. Indien een lener de in lid 7 en 9 genoemde vergoeding niet betaalt, wordt 
zijn lenerspas geblokkeerd totdat de rekening is voldaan. 

11. Indien vermiste media alsnog teruggevonden worden, zal geen restitutie 
van de in lid 9 omschreven vervangings- alsmede administratiekosten 
plaatsvinden. 
 

 
 
 
Artikel 10: Uitleentermijn en verlenging van de uitleentermijn. 
 

1. De uitleentermijn bedraagt minimaal drie weken en is per type abonnement 
vastgesteld. 

2. De uitleentermijn kan maximaal 2 keer verlengd worden, tenzij de media 
door een ander zijn gereserveerd . 

3. Voor het verlengen van materialen wordt bij de volwassen leden, afhanke-
lijk van het gekozen abonnement  per item een bedrag gerekend. 

4. Bij overschrijding van de leentermijn wordt er vanaf een openstaand be-
drag van minimaal €1,50 per email een financiële attendering aan de lener 
gestuurd . 

5. Bij overschrijding van de vermelde leentermijn wordt een vergoeding in re-
kening gebracht per geleend medium. Wanneer deze vergoeding te lang 
open blijft staan volgt er een nota en worden administratiekosten berekend. 

 Bij in gebreke blijven wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan 
zijn altijd voor rekening van de lener. 

 
 
Artikel 11: Te-laat-gelden 
 

1. Alle materialen worden pas als ingeleverd beschouwd, als deze compleet 
zijn ingeleverd. 

       In het geval van missende onderdelen zal door de klantenservice contact     
       met lener worden gezocht.  
2. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt per item of ander materiaal 

te-laat-geld in rekening gebracht.  
3. Indien verlenging van de uitleentermijn wordt aangevraagd op het moment 

dat de uitleentermijn is verstreken, wordt eveneens te-laat-geld in rekening 
gebracht. 

4. Bij het niet voldoen van het te-laat-geld boven €5,00 wordt de lener verdere 
uitlening geweigerd, zolang de lener niet aan de betalingsverplichting heeft 
voldaan. 

5. Voor de hoogte van de te-laat-gelden: zie onze tarieven-informatie op de 
website.   

  
 
 



 
Artikel 12: Reserveringen/aanvragen 
 

1. Indien media niet beschikbaar zijn dan wel niet in de collectie zijn opgeno-
men, kan de lener deze reserveren  bij een andere bibliotheek. 

2. Voor het reserveren van materialen kunnen nadere regels worden gesteld. 
De hiermee samenhangende (administratie)kosten worden doorberekend 
aan de lener. 

3. Wanneer de media beschikbaar komen, ontvangt de lener hiervan bericht. 
4. Restitutie van bovenstaande omschreven administratiekosten vindt nimmer 

plaats.   
 
 
 
Artikel 13:  Aansprakelijkheid bij uitleen van cd’s, cd-roms, games, WII spellen, 

dvd’s, blue-ray’s. 
 

1. De bibliotheek controleert regelmatig of deze items nog in goede staat zijn. 
De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging 
van apparatuur van de lener als gevolg van het lenen van deze items. Dit 
betekent dat indien apparatuur van de lener beschadigd raakt als (ver-
meend) gevolg van het lenen van deze items, de Stichting Westfriese Bi-
bliotheken onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van 
de geleden schade. 

  
 
 
Artikel 14: Klachtenregeling en beroepsmogelijkheid 
 

1. De lener heeft het recht klachten in te dienen over de dienstverlening van 
de Bibliotheek. 

2. Klachten kunnen schriftelijk ingediend worden bij de klantenservice. Deze 
zal binnen een termijn van 3 weken antwoorden in overleg met het ma-
nagement.  

3. Indien de lener niet tevreden is over de beantwoording van de klacht zoals 
in lid 2 van dit artikel omschreven, kan de lener binnen een termijn van 6 
weken schriftelijk in beroep gaan bij de directie. Tijdens de periode van be-
handeling van het beroep door de directie blijft het antwoord van de klan-
tenservice gehandhaafd. 

4. De beroepsmogelijkheden binnen de Bibliotheek zijn na een besluit van de 
directie uitgeput. 

 
 
 
Artikel 15: Overige bepalingen 
 

1. Het personeel is gerechtigd bezoekers van de Bibliotheek te verzoeken de 
in hun bezit zijnde media te tonen. 

2. Het personeel is gerechtigd om bezoekers die de orde in de Bibliotheek 
verstoren op grond van huisvredebreuk te (laten) verwijderen en voor be-



paalde of onbepaalde tijd uit te sluiten van de uitlening dan wel de toegang 
tot de Bibliotheek te ontzeggen.  

3. Uitsluiting van de uitlening geschiedt bij aangetekende brief. 
4. De vestigingscoördinator van de Bibliotheek of degene die hem vervangt is 

gerechtigd een besluit te nemen in alle gevallen waarin dit reglement niet 
voorziet. 

5. Privacy: Lenergegevens worden door de Westfriese Bibliotheken niet aan 
derden verstrekt. 

 
 
Artikel 16: Wijziging van dit reglement 
 

1. Wijziging van dit reglement is voorbehouden. 
2. Wijziging van het reglement geschiedt door de directie. 
3. Tot het reglement wordt gewijzigd, blijft dit reglement geldig, tenzij wettelij-

ke maatregelen één of meerdere artikelen ongeldig maken. 
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