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Welkom!
De bibliotheek is een open huis.
Iedereen is welkom en kan ter plaatse gratis gebruik
maken van onze collecties. Verdiep je in een boek.
Blader in de kranten of in één van de vele tijdschriften.
Maak gebruik van de WIFI of van de computers in ons
internetcafé… en voel je thuis!
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LID WORDEN

WAT MAG JE LENEN?

Wil je iets lenen, dan moet je lid worden.

materiaal

▶ tot 18 jaar is dit gratis
▶ vanaf 18 jaar betaal je € 5
▶ heb je een studentenkaart, een geldige uitpas van
Knokke-Heist of ben je 55+ dan betaal je slechts
€ 2,50

Zo kan je 12 maanden lang gratis boeken, strips,
tijdschriften, cd’s, dvd’s, luisterboeken, daisy’s of
games lenen.

Tip

Geef je e-mailadres door.
Dan ontvang je een herinnering 3 dagen
vóór jouw uitleentermijn verstreken is.
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aantal

uitleentermijn

boete

boek

10

28 dagen

€ 0.2/dag

strips

10

28 dagen

€ 0.2/dag

cd

10

28 dagen

€ 0.2/dag

daisy of luisterboek

10

28 dagen

€ 0.2/dag

dvd

10

7 dagen

€ 0.2/dag

game

5

7 dagen

€ 0.2/dag

tijdschrift (enkel filialen)

5

28 dagen

€ 0.2/dag

e-book

5

28 dagen

€ 0.2/dag

bijhorende e-reader

1

28 dagen

€ 0.2/dag

Maximum 25 stuks in totaal.

Alles kan 2 keer gratis verlengd worden. Behalve wat
ondertussen door iemand anders werd gereserveerd.
Voor het lenen van een e-reader betaal je € 1 maar deze kan
niet verlengd worden.
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RESERVEREN

LEESZAAL

Iets dat je wilt lenen maar dat uitgeleend is, kan je
reserveren. Voor € 1 houden we het werk voor jou
apart en we verwittigen je als het voor jou klaar ligt.

Met de trap of de glazen lift in de hal kom je in de
leeszaal. Een gezellige ruimte waar je in stilte:

We hebben veel, maar niet alles. Daarom werken
alle Vlaamse bibliotheken samen. Wil je iets uit een
andere bib? Wij halen het voor € 1 naar Bibliotheek
Scharpoord.

▶ kranten, tijdschriften of naslagwerken kan lezen

Handig

Vraag om verwittigd te worden per e-mail.
Dit gaat sneller.

▶ kan studeren
▶ gratis op internet mag surfen
▶ iets kan kopiëren of printen of scannen
▶ het (digitaal) archief kan raadplegen
▶ toegang krijgt tot ons digitaal krantenarchief met
miljoenen artikels

INLEVERBUS
Je wilt je materialen inleveren, maar de bib is
gesloten? Maak dan gebruik van de inleverbus. De
eerstvolgende dag dat de bib open is, worden de
materialen dan van de kaart genomen.
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Proef onze gratis koffie.
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DE BIB ONLINE
INFO

knokke-heist.bibliotheek.be
Hier kan je zoeken in de collectie, de aanwinsten bekijken,
activiteiten in de bib ontdekken…

Raadpleeg onze website
bibliotheek.knokke-heist.be voor een volledig
overzicht van alle info en activiteiten van de bib.

Ben je lid van onze bib?
Registreer je dan zeker op ‘Mijn Bibliotheek’.
De voordelen?

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

online verlengen van geleende materialen
online reserveren van uitgeleende materialen
je uitleenhistoriek bijhouden
toegang tot het digitaal krantenarchief
een duidelijk overzicht van je te betalen bijdragen
beheer van de bibliotheekkaarten van je gezinsleden op
éénzelfde plek
beheren van je lidmaatschappen van verschillende
bibliotheken

Volg ons op Facebook en Instagram
Bibliotheek Knokke-Heist. Zo krijg je leuke tips
en blijf je op de hoogte van het meest recente
bibnieuws.
Contacteer ons op bibliotheek@knokke-heist.be
Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrieven:

Tip

Vergeet niet tijdig je lidgeld te vernieuwen
Hoe?

▶
▶
▶
▶

surf naar knokke-heist.bibliotheek.be
klik op ‘Mijn Bibliotheek’
klik op ‘Maak een profiel aan’
doorloop de verschillende stappen

Eens geregistreerd, meld je je gewoon aan met je zelf gekozen
gebruikersnaam en paswoord.
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▶ de ‘l!nk’ met nieuws uit de bibliotheek- en
cultuurwereld

▶ de ‘wurm’ voor kinderen en al wie interesse
heeft voor de jeugd (boeken) sector

BIBLIOTHEEK SCHARPOORD
Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist
bibliotheek T 050 630 400
leeszaal T 050 630 407
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

van 10 tot 19 uur
van 10 tot 19 uur
van 10 tot 19 uur
van 10 tot 19 uur
van 10 tot 19 uur
van 10 tot 17 uur

FILIAAL HEIST
Kerkstraat 32, 8301 Knokke-Heist - T 050 519 871
dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag

van 9 tot 12 uur
van 16 tot 19 uur
van 16 tot 19 uur
van 9 tot 12 uur

FILIAAL WESTKAPELLE
Dorpsstraat 60, 8300 Knokke-Heist - T 050 609 156
dinsdag

van 14 tot 19 uur

Het volledig reglement vind je terug op onze website en kun je
verkrijgen aan de balie.

V.U. Annie
V.U. Annie
Vandenbussche
Vandenbussche
- Maxim
- Maxim
Willemspad1
Willemspad1
- 8300- 8300
Knokke-Heist
Knokke-Heist

