GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR INTERNET
Algemene voorwaarden
Enkel gebruikers van de bibliotheek in het bezit van een geldige lenerspas of lidkaart krijgen toegang tot de Internet-PC. De lenerspas
moet afgegeven worden aan de balie. Om de rust te verzekeren worden max. 2 personen per pc toegelaten.
Leeftijd
Al wie tenminste 8 jaar oud is, kan gebruik maken van Internet.
Wanneer
Internet is beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De apparatuur wordt 15 minuten voor sluitingstijd uitgeschakeld.
Hoe lang ?
4 pc’s hebben een open verbinding met Internet. De internetsessies op die pc’s kunnen in tijdsduur beperkt worden volgens de drukte
van het moment. Er wordt echter altijd een minimum sessie gegarandeerd van een ½ uur.
Reservering
Reservering is niet mogelijk.
Kosten/tarieven
De consultatie is gratis
Afdrukken
Informatie uit Internet kan afgedrukt worden. Elke pagina waartoe een drukopdracht gegeven werd, dient betaald te worden. Per
afgedrukte pagina (A4) wordt 0.10 Euro aangerekend.
Gegevens downloaden op diskettes
Voor het downloaden van gegevens kunt U diskettes kopen in de bibliotheek tegen de prijs van 1 Euro per stuk. Het gebruik van
eigen USB-sticks is ook toegelaten.
Software overgenomen van Internet kan virussen bevatten. We raden aan om de diskettes op virussen te scannen vooraleer ze op een
computer te gebruiken. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan diskettes of computerapparatuur van
de gebruiker, noch voor het verlies van gegevens.
Assistentie door personeel/begeleiding en advies
De bibliotheekmedewerkers zijn U graag behulpzaam met algemene zoeksuggesties. Het personeel is evenwel niet beschikbaar om
gebruikers individueel op te leiden en te begeleiden bij het gebruik van Internet. De gebruiker kan de nodige kennis opdoen in boeken
aanwezig in de bibliotheek of een daartoe speciale cursus volgen.
Toegangsmogelijkheden
Om reden van privacy, beveiliging en efficiënt gebruik is het gebruik beperkt tot :
- het zoeken van informatie op het net
- het overnemen van gegevens op diskette, USB-stick of papier
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het Internet.
Zijn uitgesloten :
- Het gebruik van Internet voor illegale of commerciële doeleinden.
- Het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright.
- Het schenden van het computerbeveiligingssysteem
- Het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of andere
gebruikers.
- Het gebruiken van eigen software
- Het opslaan van gegevens uit Internet op de harde schijf van de computer.
Sancties
Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot Internet leidt tot sancties, al naargelang van
de aard van de inbreuk :
- Het vergoeden van veroorzaakte schade.
- Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van Internet.
- Tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek.
- Bij ernstige vergrijpen : juridische vervolging
Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen vergoeding.

