Reglement bezoekers – PC’s Bibliotheek Moerbeke

1. Algemeen
1.1 Het gebruik van de computers van de bibliotheek is toegestaan voor alle leden van de bibliotheek
voor het opzoeken van informatie.
Deze computers mogen enkel gebruikt worden voor:
• Raadplegen van de bibliotheekcatalogus
• Raadplegen van het digitale krantenarchief GoPress
• Raadplegen van de E-Boeken
• Opzoekingen op internet voor school- of professionele opdrachten
• Printen van documenten (kosten: A4 zwart-wit €0,10; A4 kleur €0,25; A3 zwart-wit €0,15; A4
kleur €0,50)
• Lezen en versturen van e-mails
1.2 De bestaande wetgeving omtrent computergebruik (het illegaal verspreiden van software en
andere digitale bestanden, hacken, het verspreiden van virussen, enz.) is ook van kracht in de
bibliotheek.
1.3 Het is niet toegestaan software te downloaden en/of wachtwoorden aan te passen en/of in te
stellen.
1.4 Het is verboden om op enige manier identiteitsfraude te plegen. Hieronder valt o.a. het inloggen
onder iemand anders account en het versturen van e-mails onder iemand anders naam. Een
dergelijke actie is juridisch strafbaar.
1.5 Bij het gebruik van internet is het uitdrukkelijk verboden om:
a. illegale bestanden te downloaden/uploaden
b. te surfen naar pornografische, gewelddadige en/of aanstootgevende sites
1.6 Het is verboden de normale werking van het netwerk te verstoren of het netwerk zodanig te
gebruiken dat de beschikbaarheid van het netwerk voor anderen wordt belemmerd. Er kan bv. een
hoge belasting van het netwerk ontstaan. Hieronder valt o.a. het kijken naar online films en het
luisteren naar online muziek

2. Duur
U mag de computers één uur per sessie gratis gebruiken. Heeft u de computer langer nodig dan kan
het bibliotheekpersoneel u toestemming geven tot langer gebruik.
De ‘snelcomputer’ mag u voor maximaal 15 minuten gebruiken.

3. Eten en drinken
Er mag niet gegeten of gedronken worden bij de computers

4. Geluid
Bij de balie kunt u een hoofdtelefoon lenen, of u brengt uw eigen hoofdtelefoon mee.
Zorg ervoor dat het geluid niet door de hoofdtelefoon heen door anderen te horen is. Een
bibliotheek is tenslotte een ‘stille’ plek en wij hopen dat u dit respecteert.
Dit geldt ook voor telefoneren.

5. Inbreuken
Bij Inbreuken zoals boven vermeld op 1.2 t.e.m. 1.6 wordt in elk geval en zonder uitzondering
strafklacht neergelegd.

Tot slot:
Let op met persoonlijke gegevens op internet!
En, laat de computers netjes achter.

Bij overtreding van het reglement is het bibliotheekpersoneel bevoegd u het gebruik van de
computers te ontzeggen.

