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Gebruiksvoorwaarden  

tijdens onbemande openingsuren 

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn aanvullend op het huishoudelijk reglement, gebruikersreglement en 

retributiereglement openbare bibliotheken Antwerpen te vinden op de website van de Antwerpse 

bibliotheken. 

Artikel 1 - Toegankelijkheid 

§1 Om toegang te krijgen tot de bibliotheek tijdens onbemande openingsuren dient u zich op voorhand te 

registreren aan de balie van de bibliotheek tijdens de bemande openingsuren.  U kan zich ook online registeren 

om toegang te krijgen. Geregistreerde gebruikers kunnen de deuren van de bibliotheek openen met hun 

lidkaart tijdens de onbemande openingsuren.  

§2 Op het moment van registratie moet u 

 ouder zijn dan 18 jaar; 

 lid zijn van de bibliotheek; 

 geen openstaande bibliotheekschulden of tijdelijke uitsluiting hebben; 

 zich akkoord verklaren met de onderhavige gebruiksvoorwaarden. 

§3. Jongeren onder de 18 jaar dienen vergezeld te worden van een ouder, voogd of grootouder. 

§4 Enkel houders van een lidkaart krijgen toegang  tijdens onbemande openingsuren. De lidkaart kan enkel 

persoonlijk gebruikt worden door de houder om toegang tot de bibliotheek te verkrijgen.  

Artikel 2 - Veiligheid 

§1 De bestaande huisregels, zoals opgenomen in de verschillende reglementen en huishoudelijke afspraken 

van de bibliotheek, zijn ook geldig tijdens onbemande openingsuren. 

§2 De gebruiker laat alle ramen en deuren gesloten tijdens het gebruik van de bibliotheek gedurende de 

onbemande openingsuren. Voor bibliotheek Arena is er geen toegang tot de leestuin tijdens de onbemande 

opening.  

§3 Bij inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden kan de toegang tijdens de onbemande openingsuren  ingetrokken 

worden en/of een tijdelijk uitsluiting opgelegd worden. Bij een misdrijf wordt steeds aangifte gedaan bij de 

Lokale Politie. 

§4 In de bibliotheek zijn er meerdere beveiligingscamera’s die permanent filmen. Bij meldingen of 

vaststellingen van onregelmatigheden kan de gebouwbeheerder of de bibliothecaris deze beelden achteraf 

bekijken om mogelijke daders te identificeren. De camerawet van 25 mei 2018 is van toepassing. 

§5 Het toegangscontrolesysteem houdt bij welke lidkaarten op welk moment gebruikt werden om de deuren te 

openen. Bij meldingen of vaststellingen van onregelmatigheden kan de gebouwbeheerder of de bibliothecaris 

de logbestanden achteraf bekijken om problemen met de toegang vast te stellen of mogelijke daders te 

identificeren. De gegevens en/of de camerabeelden kunnen worden gebruikt om de sancties uit §3 vast te 

stellen of om klacht neer te leggen bij de Lokale Politie. 
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§6 Geregistreerde gebruiker die hun lidkaart verliezen, dienen dit zo snel mogelijk te melden bij de 

klantendienst via het mailadres bib.klantendienst@antwerpen.be of aan de balie tijdens de gewone 

openingsuren. 

§7 De stad kan te allen tijde de onbemande opening stopzetten en de toegang van alle geregistreerde 

gebruikers intrekken. De geregistreerde gebruikers worden hiervan op de hoogte gesteld. 

Artikel 4 - Gegevens 

§1 De bibliotheek zal het werken met onbemande openingsuren opvolgen en evalueren. Medewerkers van de 

bibliotheek of de studiedienst van Stad Antwerpen zullen hiervoor geanonimiseerde gegevens van 

geregistreerde gebruikers uit het bibliotheeksysteem en het toegangscontrolesysteem halen en verwerken in 

rapporten. 

§2 Als geregistreerde gebruiker hebt u het recht om uw individuele gegevens op te vragen bij de bibliotheek. 

De bibliotheek of Stad Antwerpen zullen individuele gegevens nooit doorgegeven aan een derde partij. 

§3 De stad kan de geregistreerde gebruikers vragen om mee te werken aan een gebruikersonderzoek. 

Door zich te registreren als gebruiker tijdens de onbemande openingsuren verklaart de gebruiker zich 

akkoord met het gebruikersreglement openbare bibliotheken Antwerpen, de huishoudelijke afspraken 

van de bibliotheek en de gebruiksvoorwaarden tijdens onbemande openingsuren en belooft deze 

reglementen na te komen. 


