REGLEMENT GEBRUIK TABLETCOMPUTER BIBLIOTHEEK HOOGSTRATEN
1. Om van de tabletcomputers gebruik te mogen maken, moet men lid zijn van de bibliotheek
Hoogstraten.
2. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen geen gebruik maken van de tablets tenzij ze een schriftelijke
toelating van de ouders hebben of door een volwassene begeleid worden.
3. De tablets zijn enkel beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek en tijdens de uren
van de Koffiekrant.
4. Men kan maximum 2 uur per dag, 10 uur per week en 40 uur per maand van de tablets
gebruikmaken.
5. Om een tablet te gebruiken, toont het bibliotheeklid zijn bibliotheekpas en geeft hij zijn
identiteitskaart aan de balie af.
6. Na het gebruik van het draadloos internet op de tablet, moet de gebruiker zich afmelden.
7. De tablets mogen de bibliotheek niet verlaten.
8. Volgend gebruik van de tablets is niet toegelaten:
a. Het gebruik van de tablets voor illegale doeleinden;
b. Zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht geldt of andere
inbreuken op het copyright;
c. Raadplegen van voor andere gebruikers aanstootgevende internetsites;
d. Schenden van het computerbeveiligingssysteem;
e. Vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die
toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers;
f. Het zelf installeren van software of apps;
g. Het aansluiten van andere toestellen op de tablets van de bibliotheek.
h. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet
beschikbaar zijn van de tablets.
9. Het gemeentebestuur of de bibliotheek kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld
voor schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van het hanteren of benutten van het
bibliotheekmateriaal.
10. Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot:
a. het vergoeden van de veroorzaakte schade;
b. tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van de tablets in de bibliotheek;
c. tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van de bibliotheek;
d. bij ernstige vergrijpen zelfs juridische vervolging.
Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te
betalen vergoeding.
11. Als gebruiker van de bibliotheek Hoogstraten verklaart men zich akkoord met dit reglement.

