
  

Bib-in-het-kort 

Openingsuren 

Ma : 12.30u tot 16.00u                                                     

Wo : 14.00u tot 19.00u 

Do  : 12.30u tot 17.00u 

Za   : 10.00u tot 13.00u 

 

Sluitingsdagen: dinsdag, vrijdag en zondag  

 

Lidmaatschap  

Zie brochure Provinciaal gebruikersreglement (pag 2) 

 

Aantal materialen 

 

 

 

volwassenen en adolescenten:  max. 20 documenten  
kinderen (-14 jaar):  max. 10 documenten 

   

(volw. 

& adol.) 

+14 

jaar 

(kinderen)  

-14 jaar 

 

ui t  de jeugdafdel ing:  max.  per  soort  

 
5 
 

jeugdboeken fictie 

jeugdboeken non-fictie   

jeugdtijdschriften 

strips 

3 dvd’s                    

3 cd-roms                                    

ui t  de volwassenenafdel ing:  max.  pe r  soort  

 
5 
 

 boeken fictie (volw.- & adolescentenromans) 

 adolescentenromans 

 boeken non-fictie/taalcursussen/diareeksen 

5  documenten non-fictie (boeken, cd-roms, dvd’s) 

5 
 

 tijdschriften  

 strips voor volwassenen     

3 dvd’s                    

3 cd-roms                                    

 

 

Bibliotheek  

Voeren 

 

Berneauweg 40 

3798 Voeren 

 

T: 04 381 34 28 

 

E: bib@devoor.be 
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Reservatie 
 

Ter plaatse, telefonisch of via internet: 

€ 0.75 per document 

Voor meer info: zie brochure Provinciaal 

gebruikersreglement (pag 4) 

 

Vergoeding overschrijden 

uitleentermijn 

 

 

Zie brochure Provinciaal gebruikersreglement 
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Raadpleging internet 

Alle informatiebronnen, inclusief het internet kan 

men gratis raadplegen.  De richtlijnen van het 

personeel moeten daarbij opgevolgd worden. 

 

 

Fotokopiëren en printen 

 

Fotokopieën : formaat A4 per kopie : € 0.10 

             formaat A3 per kopie : € 0.15 

 

printen van elektronische informatie (A4) : € 0.10 

 

Beschadiging, verlies en diefstal 

 

Voor beschadiging, verlies of diefstal van 

documenten moet de lener een vergoeding betalen. 

Indien een werk meerdere elementen omvat (cd’s, 

tekstboeken of andere) en één of meer elementen 

beschadigd of verloren zijn, zal steeds het gehele 

werk worden vergoed. 

Hou er rekening mee dat er ook een administratieve 

kost van € 3.75 aangerekend zal worden. 

 

 

 

 

Sluitingsdagen 2014 

 

- woensdag 01 januari  

- donderdag 02 januari  

- maandag 21 april  

- donderdag 01 mei  

- donderdag 29 mei  

- maandag 09 juni  

- maandag 21 juli  

- zaterdag 01 november  

- maandag 10 november 

- donderdag 25 december 
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