Vallensbæk Kultur- & Borgerhus
Samtykke til indmeldelse
oprettet af:________________________
Udfyldes af bibliotekets personale

CPR-nr. på barn:________________________________________
Navn på barn:__________________________________________

Mit barn bliver indmeldt med mit samtykke og på mit ansvar.
Værges CPR-nr. og underskrift:
CPR-nr.:___________________

Underskrift:________________________________

SMS og/eller e-mail service:
Vi giver besked kort før afleveringsfristen udløber.
Vi sender en velkomsthilsen med links til reglement og behandling af data.
SMS:__________________________________________________________________
Mail:__________________________________________________________________
Som værge giver jeg hermed mit samtykke til, at mit barn må låne på biblioteket i henhold
til bibliotekets reglement (se side 2).
Herunder forpligter jeg mig til at betale gebyrer ved for sen aflevering samt at erstatte
bortkommet og/eller ødelagt materiale.
Vi skal bruge oplysningen, da en værge skal holdes juridisk ansvarlig.
Den ansvarlige person har blandt andet ansvaret for:


Materialet afleveres til tiden og i samme stand som ved udlån



Eventuelle mellemværender og barnets opførsel på biblioteket

Man har altid krav på at få rettet/slettet urigtige oplysninger, så længe det er muligt og der
eventuelt foreligger dokumentation herfor.


Biblioteket er ikke ansvarlig for tekniske problemer med sms/mail service.
Det er således fortsat lånerens ansvar at få afleveret materialerne til tiden.
Samme service anvendes til meddelelser vedrørende hjemkommet bestilt materiale.
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Vallensbæk Kultur- & Borgerhus
Reglement
Regler for bibliotekets benyttelse
 Alle kan benytte Vallensbæk Bibliotek - og det er gratis at låne.
 Sundhedskortet (sygesikringsbeviset) fungerer som lånerkort. For at blive oprettet som låner skal du vise legitimation, der
indeholder CPR-nummer.
 Hvis du er under 16 år, skal du have et lånerkort. Du skal have en værges underskrift på en indmeldelsesblanket, og du
skal vise legitimation med CPR-nummer.
 Børn, ifølge med deres forældre, kan låne på forældres kort. Forældre kan låne til deres barn på barnets lånerkort.
 Hjemlån af bibliotekets materialer er på eget ansvar. Beskadigede eller bortkomne materialer erstattes efter bibliotekets
skøn.
 Skyldige gebyrer for overskridelse af lånetiden kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. når de overstiger 200 kr.
 Der er udpantningsret, hvis skyldige gebyrer for overskridelse af lånetiden overstiger 200 kr.
 Biblioteket kan udelukke en bruger fra at låne på biblioteket, såfremt vedkommende i gentagne tilfælde ikke afleverer
lånte materialer, eller afleverer lånte materialer i beskadiget tilstand, eller såfremt der skyldes gebyrer for over 200 kr.
 Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisning, kan bortvises fra biblioteket.
Indehaveren af kortet er ansvarlig for materiale, der er lånt på kortet.
Adresse/e-mail-/telefonnummerændring skal meddeles biblioteket.
Mistes kortet skal det straks meddeles til biblioteket.

Lånetid:

Gebyrer ved for sen aflevering:

Bøger, tidsskrifter, fagvideoer og CD-rom'er

1 måned

Overskridelse af
lånetiden

Voksne

Børn

Musikcd'er

14 dage

1 - 13 dage

20 kr.

5 kr.

14-dages bøger

14 dage

14 - 30 dage

60 kr.

30 kr.

PlayStation 3, 4 , Wii, Xbox
360 og Xbox1

14 dage
Over 30 dage

100 kr.

60 kr.

DVD

7 dage
Ved regning

100 kr. + erstatningsbeløb

60 kr. +
erstatningsbeløb

Lånet kan fornyes, hvis materialet ikke er reserveret til en
anden låner. Det gælder dog ikke for 14-dages bøger.
Afleveres det lånte materiale for sent, skal der betales et gebyr, fastsat af kommunalbestyrelsen.
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