Retributiereglement op de diensten van
de stedelijke openbare bibliotheken
Artikel 1
Vanaf 15 november 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de hierna
vermelde diensten van de stedelijke openbare bibliotheken.

Artikel 2: Retributies openbare bibliotheken
De retributie wordt als volgt vastgesteld, in EUR per stuk:

Lidmaatschap startabonnement:
Iedereen kan gratis gebruik maken van dit startabonnement.

Lidmaatschap basisabonnement:
Omschrijving

Bedrag in EUR

Lidmaatschap voor < 26 jaar

Gratis

Lidmaatschap voor ≥26 jaar

15,00

Lidmaatschap voor kansentarief

Gratis

Lidmaatschap leerkracht op vertoon lerarenkaart

Gratis

Lidmaatschap medewerker van de stad tewerkgesteld in stedelijke
openbare bibliotheek

Gratis

Lenen:
Voor het niet of laattijdig terugbrengen van materialen na het einde van de leentermijn:
Omschrijving

Voor alle leden

Bedrag in EUR

Aankoopprijs materiaal
zoals vermeld in het
bibliotheeksysteem

Leenverkeer:
Omschrijving

Bedrag in EUR

Leenverkeer uit Vlaamse openbare bibliotheken

2,00 per geleverd exemplaar

Leenverkeer uit andere types bibliotheken

Aangerekende kostprijs door
bibliotheek buiten netwerk +
2,00 per geleverd exemplaar

Computergebruik:
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Computers kunnen door iedereen gebruikt worden die lid is van de bibliotheek. Bepalingen omtrent
het gebruik van de computer zijn opgenomen in het gebruikersreglement.
Omschrijving

Personen < 26 jaar en mensen met kansentarief
Personen ≥ 26 jaar

Bedrag in EUR

Gratis
1ste uur gratis
Vanaf 2de uur: 1 euro per
uur

Verlies of ernstige schade:
Van uitgeleende materialen:
Omschrijving

Voor alle leden

Bedrag in EUR

Aankoopprijs zoals vermeld
in het bibliotheeksysteem

Op het afleveren van duplicaten van lidkaarten:
Omschrijving

Voor alle leden

Bedrag in EUR

2,00

Andere:
Omschrijving

Te koop aangeboden publicaties

Bedrag in EUR

Reële kostprijs van de publicatie

Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de gebruiker.

Artikel 4
De retributie dient onmiddellijk betaald te worden bij het afleveren van de diensten, bij voorkeur
elektronisch. Bij achterstallige betaling zal een factuur opgemaakt worden, betaalbaar binnen de 30
dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 5
Bij onbetaalde retributiekosten wordt de lidkaart automatisch geblokkeerd. Dit betekent dat de
gebruiker geen materialen kan lenen totdat alle retributiekosten vergoed zijn.

Artikel 6
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.
Bij betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.
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