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Hoe kan ik lid worden van de bibliotheek? 

Op vertoon van je identiteitsbewijs kun je gratis lid 

worden van onze bib door je aan te melden bij één 

van onze medewerkers. Je lidkaart heb je nodig om 

boeken uit te lenen en te reserveren, breng je kaart 

dus elk bezoek mee. 

 

Kost uitlenen van boeken geld? 

Nauwelijks. Het uitlenen van materialen (boeken, 

tijdschriften, dvd’s, …) in de bib is volledig kosteloos. 

Enkel voor materialen die niet direct beschikbaar zijn 

in onze bib (en we dus uit een andere bib moeten  

laten overkomen) wordt een bedrag van € 2,50 

aangerekend. 

Let wel op: als je je materiaal te laat terugbrengt, 

betaal je € 0,05 per materiaal per dag. Wil je je boek 

graag wat langer houden, vergeet het dan zeker niet 

te verlengen! 

 

Wat als ik een boek beschadig of verlies? 

De materialen van de bib kunnen al eens verloren of 

beschadigd raken. In alle gevallen - ook bij diefstal - 

ben je verantwoordelijk voor materialen geleend op 

jouw naam. Bij verlies of  beschadiging moet je de 

actuele kostprijs betalen. 

 

Hoeveel mag ik meenemen? 

Iedereen mag in totaal maximum tien  

materialen (boeken, tijdschriften, dvd’s, …)  

uitlenen. Het aantal sprinters dat je mag  

meenemen is beperkt tot twee. Daarnaast kan elke 

lener slechts twee dvd’s uitlenen. 

 

Hoe lang mag ik alles houden? 

De uitleentermijn van alle materialen bedraagt vier 

weken. Indien de materialen nadien niet  

gereserveerd zijn, kan deze termijn nog   

viermaal verlengd worden. Je kunt twee keer online 

via de website www.rijkevorselbibliotheek.be  

verlengen, daarna kan je per mail of telefonisch 

verlengen de bibliotheek.  

 

Wat zijn sprinters? 

Sprinters zijn de nieuwste bestsellers, de  

boeken die iedereen gelezen wil hebben. Deze 

boeken zijn al in de week van uitgave aanwezig in de 

bibliotheek. Je kunt slechts twee sprinters 

meenemen, die je twee weken mag houden. 

Verlengen kan niet. Na enkele maanden verdwijnt de 

sticker ‘sprinter’ van het boek en  gelden de gewone 

uitleentermijnen. 

Computers 

In de Leo Pleysierbibliotheek staan  4 computers en 3 

tablets. De computers kan je kosteloos  gebruiken 

om documenten op te maken, te mailen, … tijdens 

de openingsuren van de bib. 

Veiligheid en  kindvriendelijkheid worden 

gegarandeerd door het gebruik van 

beveiligingssoftware. Breng je liever je eigen laptop, 

tablet of smartphone mee, dan kun je gebruik maken 

van de gratis wifi. 

 

Printen en kopiëren 

Onze kopieermachine kan printen en kopiëren in 

zwart-wit of kleur. Een zwart-wit print kost je € 

0,08, een kleurprint € 0,60. Voor een  afdruk op A3 

betaal je  € 0,12 (zwart-wit) en € 0,80 (kleur). 

Waarvoor kan ik nog in de bibliotheek terecht? 



1. Inleveren/uitlenen 

2. Net terug 

3. Gereserveerd 

4. Kopiëren 

5. Informatiebalie 

6. Leestafel 

7. Computertafels 

8. Tablets 

9. Toilet 

10. Tijdschriften 

11. Sprinters 

12. Literatuur & Cultuur 

13. Strips en dvd’s 

14. Spannend & Actief 

15. Liefde & Leven 

16. Grootletterboeken 

17. Jong volwassenen 

18. Adolescenten 

19. Prentenboeken 

20. Voorleesboeken 

21. AA-boeken 

22. Jeugd strips en dvd’s 

23. Jeugd informatief 

24. A-boeken (7 tot 9 jaar) 

25. B-boeken (9 tot 12 jaar) 

Het boek dat ik zocht is niet aanwezig, wat nu? 

 

Is een boek niet aanwezig, dan kan dat verschillende 

redenen hebben: 

*Het werk is uitgeleend. Het werk maakt wel deel uit 

van de  collectie, maar werd door een andere ener 

uitgeleend. In dit geval kun je het boek reserveren. 

We leggen het dan voor je opzij en geven een seintje 

zodra het binnenkomt. Een reservatie kost je € 0,50. 

*Het werk staat in de Aster Berkhof-bibliotheek. Het 

werk maakt wel deel uit van de collectie, maar staat 

in de Aster Berkhofbibliotheek. We brengen het met 

veel plezier voor je mee, zetten het achter de balie 

opzij en geven een seintje zodra het binnen is. 

*Het werk staat in een andere bibliotheek. Het werk 

maakt geen deel uit van de collectie, maar staat wel 

in een andere bibliotheek in de provincie  

Antwerpen. We kunnen het boek via IBL 

(interbibliothecair leenverkeer) laten overkomen 

naar onze bib en geven melding als het binnen is. Een  

IBL-aanvraag kost je € 2,50. 

Hoe werkt de boekenschuif? 
 

Aan de voorzijde van de Leo Pleysierbibliotheek is 

een boekenschuif. Hierin kan je materialen van de 

twee bibliotheken binnenbrengen wanneer de 

bibliotheek gesloten is. Materialen zullen de 

eerstvolgende dag dat de bib geopend is, ingenomen 

worden. Eventuele boetes en maningskosten zullen 

achteraf verrekend worden. 



Hoogstraatsesteenweg 19 

2310 Rijkevorsel 

03 340 00 50 

bibliotheek@rijkevorsel.be 
 

 

Openingsuren 

 
Maandag:  10 - 12 uur 13 - 17 uur 

Dinsdag:  10 - 12 uur 18 - 20 uur 

Woensdag:     10 - 12 uur 13 - 17 uur 

Donderdag:   10 - 12 uur 

Vrijdag:  10 - 12 uur 18 - 20 uur 

Zaterdag:  10 - 12 uur 

Aster Berkhofbibliotheek 

Kerkdreef 61 

2310 Rijkevorsel 

03 340 00 90 

bibliotheek@rijkevorsel.be 
 

 

Openingsuren 

 
Maandag:  10 - 12 uur 17.30 - 19.30 uur 

Dinsdag:  Gesloten 

Woensdag:   10 - 12 uur 13 - 17 uur 

Donderdag:   Gesloten 

Vrijdag:  10 - 12 uur 

Zaterdag:  Gesloten 

Leo Pleysierbibliotheek 


