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GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK. TARIEVEN. 
 

 

Art.1: 

 

Het tarieven blad wordt vanaf 01/01/2016 vastgesteld als volgt: 

 

Tarieven  bibliotheek 

       

Jaarlijkse bijdrage voor volwassenen (vanaf 18 jaar) 0.00 euro 

Duplicaat van de lenerspas 2.50 euro 

Waarborg voor personen zonder verblijfsvergunning in 

België 

25.00 euro 

 

 aantal termijn leengeld boete per werk en per 

begonnen week 

boeken en tijdschriften 5 3 weken Gratis 0,25 euro 

cd’s (per box) 5  3 weken Gratis     0,50 euro 

cd-roms (per box) 5 3 weken Gratis     1,00 euro 

dvd’s (per box) 5 3 weken     Gratis  2,00 euro 

 

Extra kosten per maningsbrief 1,00 euro  

Reserveren (per aanvraag) 0,50 euro 

IBL: Lenen bij een andere openbare bibliotheek (per 

aanvraag) 

2,00 euro  

IBL: Lenen bij een wetenschappelijke bibliotheek  6,00 euro 

IBL: Kopieën van een andere openbare bibliotheek (per 

pagina) 

0,10 met een min. van 1,20 

euro 

IBL: Faxkopieën van een openbare bibliotheek (per 

pagina) 

0,20 met een min. van 1,20 

euro 

Fotokopieën in onze bibliotheek van 

bibliotheekmaterialen 

0,05 euro 

Idem maar in kleur      0.25 euro 

Fotokopieën van niet-bibliotheekmaterialen 0,25 euro 

Idem maar in kleur 1,25 euro 

Afprint Internet (per pagina) 0,05 euro 

Verlies of zware beschadiging van een ontleend object  actuele handelswaarde + 2,00 

euro  

Beschadiging van een ontleend object 2,50 euro 

Beschadiging of verlies van tekstboekje of handleiding 2,50 euro 

Beschadiging van barcode 1,00 euro  

Huur usb-stick/week 1,00 euro 

 

Deze tarieven werden vastgesteld tijdens de vergadering van het beheersorgaan van de 

bib van 16/09/2015 en goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 21/12/2015. 

http://www.brakel.be/
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Art.2: 

 

Afschrift van dit reglement zal voor kennisgeving overgemaakt worden aan: 

- De heer Gouverneur van de Provincie 

- Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dienst openbaar bibliotheekwerk 

- De financiële beheerder van de gemeente 

- De bibliothecaris. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie kan u vinden bij: 

 

Mevrouw Carmen Vanden Broucke - bibliothecaris 

Tel:  055-42 12 45  

brakel@bibliotheek.be 

www.brakel.be 

 

 

Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.30 tot 12u.00 en op  

woensdag van 16u.00 tot 19u.30. 

http://www.brakel.be/
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