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Retributies 
Stedelijke openbare bibliotheek Sint-Niklaas 
 
Onverbrekelijk deel van het Reglement voor de gebruiker 
 
Retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de stedelijke 
instellingen  
 
Aangepast door de gemeenteraad 19 december 2013 (invoering), 27 juni 2014, 18 december 2014 en 26 
juni 2015 (aanvulling en wijziging). 
 
Voor alle gemeentelijke instellingen 
a) Fotokopieën en computerprints  

- A4-formaat zwart-wit      0,10 EUR per bladzijde 
- A4-formaat kleur      0,50 EUR per bladzijde 

 
Inzake de stedelijke openbare bibliotheek (beleidsveld 0703) 
a) Lidmaatschap       gratis  
b) Lenerskaart – dagpas  

- Vervanging lenerskaart bij verlies    5,00 EUR per kaart  
- Waarborg       25,00 EUR forfaitair 

Te betalen door personen zonder woonplaatsvermelding in België of Nederland op de 
identiteitskaart, of zonder een door de gemeente uitgereikt recent attest van woonplaats. Deze 
waarborg wordt terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap en enkel op voorlegging 
van het betalingsbewijs.  

- Dagpas als tijdelijke vervanging van 
een lenerskaart       2,00 EUR per pas  

c) Leengelden en boetegelden  
- Leengelden: 

o voor boeken , tijdschriften, strips,cd’s, lp’s, 
cd-roms, themakoffers,partituren en taalcursussen gratis  

o voor niet-informatieve dvd’s, blu-rays en games  1,50 EUR per stuk  
o voor informatieve dvd’s    gratis  
o voor sprinter-boeken     gratis  
o voor sprinter-dvd’s en sprinter-blu-ray   3,00 EUR per stuk  
Het maximum aantal uitleenbare werken bedraagt 20 stuks per lenerskaart, waarvan 
maximum 10 dvd’s, games of blu-ray en maximum 2 sprinters.  

- Boetegelden:  
o voor boeken, tijdschriften, strips, cd’s, lp’s, 

cd-roms, themakoffers, informatieve dvd’s, 
partituren en taalcursussen    0,20 EUR per stuk per uitleendag  

o voor niet-informatieve dvd’s, blu-rays, 
games en sprintermaterialen    0,50 EUR per stuk per uitleendag  

o administratieve kost verwittiging    3,00 EUR per verwittiging  
De boete gaat in op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn (excl. sluitingsdagen). 

d) Beschadiging, diefstal of verlies  
Bij verlies of diefstal moet het betreffende stuk worden vervangen door identiek en origineel 
materiaal (identieke uitgave, jaartal, druk, opname, …) en dit na voorlegging van een recent 
aankoopbewijs. De uitlener kan deze aankoop ook overlaten aan de bibliotheek, mits het betalen van 
de kostprijs die aan de bibliotheek werd aangerekend. 

In beide gevallen wordt een vaste administratie kost gerekend 2,50 EUR per materiaal 
Bij schade worden volgende verwerkingskosten aangerekend:  
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- Bij lichte beschadiging     1,00 EUR per hersteld blad  
- Plastificeren       4,00 EUR per stuk  
- Bindwerk + plastificeren      8,00 EUR per stuk  
- Cd-doos (ook meerdelig)      1,50 EUR per doos  
- Beveiligde dvd-doos (ook meerdelig)    3,00 EUR per doos  

e) IBL-vergoeding (openbare en wetenschappelijke bibliotheken)  
Per aangevraagd stuk      2,00 EUR forfaitair 
Deze vergoeding wordt verhoogd met de kosten die door de uitlenende bibliotheek worden 
aangerekend. Daarbij gelden de normale leen- en boetegelden. 

f) Diverse andere  
- Reservering van materialen     1,50 EUR per reservering  
- Boekenkoffer       12,00 EUR per boekenkoffer 

Boete per ontbrekend werk uit de boekenkoffer  2,00 EUR per stuk  
- Gebruik cyberbib na opname tijdskrediet en niet-leden 0,30 EUR per kwartier  

 
 
Uitleenvoorwaarden: 

1. Aantal uitleenbare werken, uitleentermijn, leengeld, boete, herinneringsmail 
 
Maximum aantal uitleenbare werken: 20 stuks per lenerskaart, waarvan maximum 10 dvd’s, games of blu-
ray en maximum 2 sprinters. 
 
Uitleentermijnen: 

- 4 weken voor boeken, tijdschriften, strips, cd’s, informatieve dvd’s, lp’s, cd-roms, themakoffers, 
partituren en taalcursussen 

- 2 weken voor niet-informatieve dvd’s, blu-ray en games 
- 1 week voor materialen uit de sprintercollecties 

 
De boete gaat in op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn. Sluitingsdagen worden niet 
meegerekend. 
 
Herinneringsmail: 
De Bib stuurt leners die hun mailadres opgeven gratis een herinneringsmail. Deze herinneringsmail is een 
extra vorm van dienstverlening die de lener geenszins ontlast van zijn verantwoordelijkheid de 
materialen op tijd weer in te leveren. Ook wanneer de e-mail om welke reden dan ook niet goed wordt 
ontvangen, dient hij of zij zich aan de vervaldatum te houden. 
 

2. Kosten voor het terugvorderen van materialen 
Eén week na het verstrijken van de uitleentermijn wordt een eerste verwittiging verstuurd. Er worden in 
totaal maximum twee verwittigingen verstuurd per vervaldatum. Nadien volgt een factuur. 
Kosten aanmaak factuur 6,50 EUR + 6,50 EUR boete per materiaal.  


