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Samen maken we de bib 

Regels en afspraken bib essen 

 

 

Missie en waarden 

 

De gemeentelijke openbare bibliotheek van Essen – zeg maar “de bib” – vind je terug aan de 
Stationsstraat 23 te 2910 Essen, tel. 03 667 26 98, e-mail bib@essen.be, 
https://essen.bibliotheek.be/. 
 
De bib wil een warm huis zijn, vrij toegankelijk voor iedereen. 
 
Onze bib is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met vragen over kennis, 
cultuur, informatie en ontspanning. 
Onze bib is actief op het vlak van geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie en 
werkt in een geest van objectiviteit. 
Onze bib is neutraal - vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden -, 
pluralistisch en emanciperend. 
 
Onderaan vind je de belangrijkste regels en afspraken die een vlot samenleven in de bib 

waarborgen. Een volledig overzicht van de tarieven vind je in het retributiereglement. Dat 

reglement en ook meer info over ons aanbod en uitleenvoorwaarden vind je op onze 

website (https://essen.bibliotheek.be/). 

Door gebruik te maken van onze diensten, of het nu gaat om enkel een bezoek aan de 
leeszaal of studieruimten of een volwaardig lidmaatschap, verklaar je je ook akkoord met de 
geldende regels en afspraken. 
 

  

mailto:bib@essen.be
https://essen.bibliotheek.be/
https://essen.bibliotheek.be/
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Openingsuren 
 
De bib is open op 
 

maandag - dinsdag - woensdag van 13u tot 20u 
donderdag - vrijdag - zaterdag van 9.30u tot 13u 

 
 

Lezen in stilte of een rustige babbel ? 

In de leeszaal vooraan in de bib kan je een krant of tijdschrift lezen en vind je ruimte voor 

een rustige babbel. We voorzien hier gratis water en een koffieautomaat. Drinken doe je 

nièt aan de internetpc’s. Eten in de bib is niet toegestaan. 

Veel lezers hebben het in de bib liever stil. Respecteer dit. De tafeltjes en stoelen in de bib 

zijn bedoeld voor stille lectuur of om even op je gemak wat boeken in te kijken. 

Wil je studeren ? Dat kan op zolder. Wel eerst aan de balie melden. 

 

Lid worden 

Lid worden is gratis voor iedereen jonger dan 18. Vanaf je 18de verjaardag betaal je 5 euro 

per jaar, 10 euro indien je niet in Essen woont. Voor dat bedrag kun je een heel jaar lang 

gratis àlle materialen uitlenen (tot 10 stuks per inschrijving). 

Voor de inschrijving breng je je geldig identiteitsbewijs mee. 
We hebben ook je rijksregisternummer, adres, e-mail of telefoonnummer nodig. 
Veranderingen in adres of e-mail deel je onmiddellijk mee.  
 
Je eID wordt je uitleenkaart of je kan een aparte bibkaart vragen. 
 
De bib kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van 
diensten (bijvoorbeeld maningsbrieven/e-mails, internet, fotokopiemogelijkheden, …). 
 

De gemeente Essen neemt je privacy ernstig en de bib houdt zich aan de bepalingen van de 

Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - ook bekend als General Data 

Protection Regulation - GDPR). Je vindt meer info hierover op onze website 

https://essen.bibliotheek.be/privacyverklaring en ook in twee bijlagen, een Privacyverklaring 

Bibliotheeksysteem en een Privacyverklaring Bibliotheekwebsite. 

 

https://essen.bibliotheek.be/privacyverklaring
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Materialen uitlenen 

 

Uitlenen en uitleentermijn verlengen 

Lenen en inleveren van materialen gebeurt via de zelfuitleenbalies. Ben je hiermee niet 

vertrouwd dan helpen we je graag op weg.  

De uitleentermijn is 2 weken voor DVD’s en 4 weken voor boeken. Indien materialen niet 

gereserveerd werden door een andere klant kan je de uitleentermijn tot 2 keer verlengen. 

Voor specifieke collecties en ons digitaal aanbod kunnen afwijkende regels gelden. 

Ontleningen zijn persoonlijk: materialen mogen niet verder worden uitgeleend. Je bent 
verantwoordelijk voor alles wat je ontleent dus kijk alles goed na vooraleer je iets 
meeneemt. Achteraf vastgestelde schade dien je te vergoeden. 
  
 

Inleveren 

Buiten de openingsuren kan je de inleverschuif gebruiken. Om praktische redenen kan dat 

niet voor wisselcollecties, vertelplaten en te grote materialen. 

 

Reserveren 

Je kan tot maximum 4 uitgeleende materialen reserveren. 

 

Mijn Bibliotheek - account 

We raden je aan een Mijn Bibliotheek – account aan te maken. Hiermee kan je online je 

lidmaatschap en je materialen beheren, uitleentermijnen verlengen, reserveren, kaartjes van 

familieleden koppelen, en krijg je toegang tot e-content (o.a. Gopress, krantenarchief, e-

boeken, ….). 

 

Materialen aanvragen 

Ontbreekt er iets in de collectie ? Raadpleeg eerst even de catalogus of spreek een 

bibmedewerker aan. Doe dan gerust een aankoopsuggestie via de website. 
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Soms past je suggestie niet in ons collectiebeleid. Je krijgt dan een gemotiveerd antwoord en 

de mogelijkheid om voor €2,50 via onze bib het ontbrekende aan te vragen bij een andere 

Vlaamse openbare bib. 

 

We bieden wisselcollecties aan voor bepaalde doelgroepen, meer info op aanvraag en op 

onze website. 

 

Internet: surfen en meer 

Je hoeft geen lid te zijn om voor een uurtje een pc te gebruiken. Is het echt druk dan krijgen 

onze leden wel voorrang. 

Je kan maximum tot 30 pagina’s afdrukken of kopiëren. 

Alles wat je afdrukt of kopieert reken je af aan de balie. Denk even na vòòr je iets afdrukt: 

een internetpagina kan hèèl lang zijn …. 

 

Niet respecteren van regels en afspraken 

 
Bij het gebruik van de bibvoorzieningen houd je je aan alle wettelijke bepalingen en je 
vermijdt alle activiteiten die hinder kunnen veroorzaken aan derden. Bij ernstige of 
herhaalde overtredingen kan je de toegang tot de bib worden ontzegd. 
Gelukkig houdt meer dan 95% van onze klanten zich aan de regels. 

 

Niet of te laat inleveren van materialen 

Uit respect voor wachtende klanten vragen we dat je je aan de vastgestelde 

uitleentermijnen houdt. Breng je uitgeleende materialen te laat binnen dan rekenen we je 

daarvoor een boete aan die oploopt naargelang je langer wacht met het terugbrengen van 

die materialen. 

Weiger je ook na een derde maning om boetes te betalen of materialen terug te brengen 

dan maken we je dossier over aan onze financiële dienst. Je krijgt dan een factuur in je bus. 

Zolang je die factuur niet betaalt kun je geen gebruik meer maken van internet of 

uitleenmaterialen. 

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris behandeld.  


