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Openingsuren

Filiaal
Neeroeteren

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Scholtisplein 1A
3680 Maaseik
T: 089 86 61 86

13.00-18.00
10.00-18.00
10.00-19.00
10.00-18.00
10.00-12.30
10.00-15.00

Filiaal Neeroeteren
13.30-15.30
10.00-12.00/14.00-18.00
10.00-12.00

Openingsuren tijdens schoolvakanties
Hoofdbibliotheek Maaseik
Maandag
Woensdag
Dinsdag, donderdag & vrijdag
Zaterdag

13.00-18.00
10.00-19.00
10.00-12.30
10.00-15.00

Filiaal Neeroeteren
Woensdag
Donderdag
Zondag

1 januari, Paasdag en Paasmaandag, Hemelvaartsdag en de
vrijdag na Hemelvaartsdag, Pinksteren en
Pinkstermaandag, 1 mei, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 en 2
november, 11 november, 25 en 26 december. Op 24 en 31
december sluit de bibliotheek om 17.00 uur.

Aandacht!
Iedere bezoeker die in de bibliotheek aanwezig is op het
moment dat de bibliotheek gesloten wordt, kan nog
aanspraak maken op bediening.

Hoofdbibliotheek Maaseik

Woensdag
Donderdag
Zondag

Sluitingsdagen

13.30-15.30
16.00-18.00
10.00-12.00

Aantal materialen
Maximum aantallen voor kinderen tot 12 jaar: 10
materialen uit de jeugdafdeling
Maximum aantallen voor adolescenten (vanaf 12 jaar) en
volwassenen (vanaf 18 jaar): 20 materialen

Raadplegingen ter plaatse
De referentiewerken, dagbladen en een deel van de
tijdschriften kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd
worden. Een aantal tijdschriften wordt wel uitgeleend.
Deze hebben een duidelijke sticker. Het meest recente
nummer blijft echter altijd in de bibliotheek.

Het digitaal krantenarchief van de
bib bij je thuis!
Ben je lid van onze bibliotheek? Haal je unieke ticketcode
op in de bibliotheek en surf naar
http://zoeken.maaseik.bibliotheek.be/krantenarchief

Overnemen van gegevens
Informatie uit Internet kan via een printer worden afgedrukt op papier dat door de
bibliotheek ter beschikking wordt gesteld aan dezelfde prijs als voor een fotokopie.
Elke pagina waarvoor een drukopdracht wordt gegeven, moet betaald worden.

Sancties

Internetreglement Bib Maaseik

Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de
internettoegang leidt tot sancties, afhankelijk van de aard van de inbreuk. Bij
vaststelling
van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris, bijgestaan
door de systeembeheerder, de te betalen vergoeding en eventuele sancties.

Gebruik

Verantwoordelijkheid

Internet is gratis beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Elke
ingeschreven gebruiker heeft de mogelijkheid om na voorlegging van zijn/haar
geldige bibliotheekpas, en voor zover de infrastructuur dit toelaat, 20 uren per
maand gratis te internetten in de bibliotheek.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet
beschikbaar zijn van of het niet optimaal functioneren van internet.

De internetgebruiker kan inloggen per 10 minuten, met een maximum van 60
minuten per dag. Niet ingeschreven gelegenheidsgebruikers worden toegelaten voor
maximum 3 inlogsessies.
Reservaties voor het gebruik van internet kunnen enkel ter plaatse geregeld
worden. Wie te laat komt voor een gereserveerde sessie, verliest het niet-gebruikte
deel van de gereserveerde sessie.
Wifi is gratis beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek voor elke
ingeschreven gebruiker.
De gebruiker moet al het nodige doen om de internettoegang normaal te laten
functioneren.
De studiesfeer in de bibliotheek mag niet verstoord worden.

Elke internetgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zoeken en beoordelen van
de resultaten van de zoekacties. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor de inhoud van de websites.
Met betrekking tot internetgebruik kan het bibliotheekpersoneel behulpzaam zijn met
algemene zoeksuggesties. Het bibliotheekpersoneel is evenwel niet beschikbaar om
gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van internet.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken of misbruiken, voor
het verlies van gegevens of voor directe of indirecte schade ten gevolge van het
gebruik van de internettoegang in de bibliotheek ligt bij de gebruiker.

