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Gebruikersreglement internet in de Openbare Bibliotheek Alken
Algemene voorwaarden:
 De terminal is een individueel werkstation. Er wordt verondersteld dat leners
andere personen niet hinderen bij het gebruik van internet.
 De gebruiker dient zich steeds te richten naar de richtlijnen van het
bibliotheekpersoneel.
Beschikbaarheid:
Internet is beschikbaar tijdens de normale openingsuren van de bibliotheek.
Deze vindt u in het algemeen bibliotheekreglement.
Reservaties:
Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal voor één sessie van 1 uur reserveren.
De reservatie wordt bovendien enkel aanvaard voor de lopende maand.
Wie te laat komt voor een gereserveerde beurt, verliest het niet-gebruikte deel van de
gereserveerde tijdsspanne.
Kosten:
Het gebruik van internet is gratis voor iedereen.
Afdrukken:
Informatie uit internet kan via een printer worden afgedrukt. Elke pagina waartoe een
drukopdracht gegeven werd, dient betaald te worden. De afdrukken gebeuren op papier
dat daarvoor door de bibliotheek ter beschikking wordt gesteld aan € 0,10 zwart/wit
per blad en € 0,25 voor een kleurenprint (A4).
Gegevens afladen op usb-stick:
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan usb-sticks of
computerapparatuur van de gebruiker, noch voor verlies van gegevens.
Assistentie door personeel:
De bibliotheekmedewerkers zijn u graag behulpzaam met algemene zoeksuggesties.
Zij zijn evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik
van internet.
Toegangsmogelijkheden:
Om redenen van privacy, beveiliging en efficiënt gebruik is het gebruik beperkt tot:
 Het zoeken van informatie op het net voor zover niet uitgesloten door hieronder
vermelde bepalingen.
 Het overnemen van gegevens op usb-stick of op papier.
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet
beschikbaar zijn of niet optimaal functioneren van internet.
Zijn uitgesloten:
 Het gebruiken van internet voor illegale of commerciële doeleinden.
 Het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of
andere inbreuken op het copyright.
 Het schenden van het computerbeveiligingssysteem.
 Het vernietigen, veranderen of aanpassen van computer informatie.
 Het vernietigen, veranderen of beschadigen van apparatuur, software of
gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers.
 Het opslaan van gegevens uit internet op de harde schijf van de computer van
de bibliotheek.
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Sancties:
Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang
tot internet leidt tot sancties, al naargelang van de aard van de inbreuk:
 Het vergoeden van veroorzaakte schade.
 Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet.
 Tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de Openbare Bibliotheek.
 Bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging.
Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te
betalen vergoeding.
Verantwoordelijkheid:
Elke internetgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zoeken en voor het beoordelen
van de resultaten van de zoekacties. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld
worden voor de inhoud, kwaliteit en de strekking van informatie, gevonden op het
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.

