INTERNET
•
•
•
•

Huisregels

PRINTEN/KOPIËREN
•

Beste FlexBieb-bezoeker,
De FlexBieb wil je een plezierige omgeving bieden. Onze huisregels helpen daarbij!
Met vriendelijke groet,
het FlexBieb-team

gratis gebruik van internet op een computer van de FlexBieb, met een maximum van 0,5
uur, na inlevering van je lidmaatschapskaart
gratis gebruik van wifi met een eigen laptop, tablet of mobiel, met een maximum van 4 uur
vergeet niet het geluid van je apparatuur uit te zetten
het opzoeken of verspreiden van pornografische, gewelddadige, racistische of anderszins
discriminerende teksten en/of beelden is niet toegestaan
printeruitdraaien en kopieën kosten 5 cent (zwart-wit) of 10 cent (kleur) per stuk; voor A3formaat wordt dit tarief verdubbeld

KOFFIE/THEE/APPELSAP
•
•

een kopje koffie of thee of een pakje appelsap kost 1 euro
koffie, thee en appelsap alleen aan de leestafel en in de zithoek, niet bij de computers en
ook niet bij de boekenkasten

VERDER
ALLEEN VOOR LEDEN
•

de faciliteiten van de bieb zijn er voor leden (10 euro per jaar, kinderen t/m 17 jaar gratis)

BOEKEN LENEN
•
•
•
•
•

je mag maximaal 5 boeken per keer lenen
de uitleentermijn van boeken is 3 weken; verlenging met 3 weken is mogelijk, daarna moeten ze worden teruggebracht
vlak voor en na het verlopen van de uitleentermijn ontvang je een e-mail waarin je wordt
verzocht om de boeken terug te brengen; zo’n e-mail wordt tot drie keer toe verstuurd
heb je de boeken daarna nog niet teruggebracht, dan betaal je een boete van 50 cent per
boek per week (gerekend vanaf het eind van de uitleentermijn)
in de FlexBieb gelezen boeken graag op dezelfde plaats terugzetten, of geef ze aan de
baliemedewerkers

•
•
•
•
•
•

wees zo veel mogelijk stil
geen meegebracht eten of drinken nuttigen
niet bellen in de FlexBieb
dieren zijn niet welkom, afgezien van geleide- en hulphonden
roken is verboden
inline skates, rollerskates en skateboards en dergelijke zijn niet toegestaan

TOT SLOT
•
•
•
•

aanwijzingen van FlexBieb-medewerkers moeten worden opgevolgd
de medewerkers kunnen je op je gedrag aanspreken en je zonodig, namens de directie,
de toegang ontzeggen
de FlexBieb is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van je
persoonlijke eigendommen.
hou rekening met andere FlexBieb-bezoekers; bij overlast of diefstal doen we aangifte bij de
politie

