
INTERNET-GEBRUIKERSREGLEMENT
Plaatselijke Openbare Bibliotheek Putte

1. De Plaatselijke Openbare Bibliotheek Putte stelt internet ter beschikking van de mensen die

beschikken over een geldige lenerskaart. Kinderen jonger dan twaalf jaar dienen onder

begeleiding te zijn.

2. Internet kan geraadpleegd worden tijdens de openingsuren van de bibliotheek en/of het

leescafé. De apparatuur wordt vijf minuten voor sluitingstijd uitgeschakeld.

3. Men dient zich vooraf aan te melden bij het baliepersoneel. In volgorde van aanmelding kan

gedurende 30 of 60 minuten op de internetcomputer gewerkt worden. Deze tijdsduur kan

verlengd worden indien zich geen andere kandidaat-gebruikers aanbieden.
Als er onvoldoende computers beschikbaar zijn, wordt er voorrang gegeven aan de mensen

die internet wensen te gebruiken voor studie- en/of opzoekingsdoeleinden.

4. Het gebruik van internet is gratis. 

5. Het bibliotheekpersoneel kan de internetgebruiker helpen bij het starten en is graag

behulpzaam met algemene zoeksuggesties. Het is evenwel niet beschikbaar om gebruikers

individueel op te leiden tot het gebruik van internet.

6. Informatie van internet kan worden geprint. Voor een afgedrukte bladzijde dient dezelfde

prijs betaald te worden als voor een A4-fotokopie.

7. Men kan gegevens van internet binnenhalen en bewaren op externe opslagmedia. De

bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan de opslagmedia van de

gebruiker, noch voor verlies van gegevens.

8. Volgende internettoepassingen zijn niet beschikbaar voor de bibliotheekgebruikers:

- het ontvangen of versturen van e-mail (webmailtoepassingen zijn wel toegestaan)

- deelnemen aan nieuwsgroepen en/of sociale netwerksites

- adressen opslaan in de favorieten.

9. Volgende activiteiten zijn verboden:

- het gebruiken van internet voor illegale of commerciële doeleinden, of voor doeleinden die

indruisen tegen de algemene zedelijkheid
- het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust, of andere 

- het schenden van het computerbeveiligingssysteem

- het vernietigen, veranderen of aanpassen van computerinformatie
- het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die 

toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers

- het gebruiken van eigen software

- het opslaan van gegevens van internet op de harde schijf van de computer van de 

10. De internetcomputer kan gereserveerd worden, ook telefonisch. Men kan maximum één

uur per dag reserveren, en maximum twee uur per week. De reservering wordt enkel aanvaard

voor de lopende en voor de daaropvolgende week.



11. De studiesfeer in de bibliotheek mag niet verstoord worden.

12. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet beschikbaar

zijn van internet of de printer.

13. Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer wordt

gesanctioneerd met uitsluiting.


