Bibliotheekreglement
Lid worden
Wil je graag lid worden van de Bibliotheek Moorslede? Voor de som van € 5 per jaar kan je onze materialen gratis
uitlenen: boeken, tijdschriften, strips, films, luisterboeken, gezelschapsspellen en games voor alle leeftijden.
Inschrijven kan aan de infobalie. Breng je identiteitskaart/kids-ID mee. Kinderen worden gratis lid. Iedereen kan lid
worden, al of niet inwoner van Moorslede
 je lidmaatschap geldt voor de bib van Moorslede én de bib van Dadizele
 je lidmaatschap geldt ook voor alle gemeentelijke openbare bibliotheken die samenwerken rond het regionale
bibliotheeklidmaatschap onder de koepel van DVV Midwest: Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem,
Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Staden, Tielt, Wielsbeke, Wingene

Lenen en verlengen
Leden krijgen bij inschrijving een bibliotheekpas of gebruiken hun identiteitskaart/kidsID als Bibpas.
Je kan maximum 10 materialen tegelijkertijd uitlenen en dat voor een periode van vier weken.
Die vier weken kan je verlengen tot maximaal acht weken, op voorwaarde dat een materiaal niet voor een andere
lener gereserveerd is (en op voorwaarde dat het geen sprinter is).
Ga naar de website van de bibliotheek en klik bovenaan op 'Mijn Bibliotheek' om online je uitleningen na te kijken, te
verlengen en te reserveren. Let wel, voordat je je kunt aanmelden, moet je je eerst eenmalig registreren bij Mijn
Bibliotheek.

Tarieven
Lidgeld 1 jaar (jeugd tot 18)

gratis

Lidgeld 1 jaar (volwassenen 18+)

€ 5,00

Telaatgeld

€ 0,10 / materiaal / dag

Lenen van materialen

gratis

Gebruik internetpc’s (voor leden) en wifi

gratis

Reservatie

€1

Kopie/print zwart-wit A4

€ 0,20

Kopie/print kleur A4

€ 0,40

Contactinformatie
Bibliotheek Moorslede (hoofdbibliotheek)
Domein Grimmertinge

Iepersestraat 52 bus A
8890 Moorslede

051 77 10 57
 bibliotheek@moorslede.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen open van 16:00 tot 18:00
Alle informatie

Bibliotheek Dadizele (Uitleenpost)
't Torreke
Plaats 6
8890 Dadizele

056 50 65 95
 bibliotheek@moorslede.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen open van 18:30 tot 20:00
Alle informatie

