Open+: de spelregels
Beste bezoeker van de Bibliotheek,
We zijn erg blij dat we jou mogen verwelkomen als gebruiker van Open+! Met behulp van jouw
bibliotheekpas en persoonlijke toegangscode heb jij op alle dagen van de week (inclusief feestdagen)
toegang tot de Bibliotheek van 07:00 tot 23:00.
Tijdens de onbemande Open+ openingsuren kun je het volgende in de Bibliotheek doen:
 Zelfstandig materialen uitzoeken en lenen
 Studeren
 Zelfstandig geleende materialen inleveren
 Werken
 Een krant, tijdschrift of boek in de
 Vergaderen (in overleg kun je hiervoor een
Bibliotheek lezen
speciale vergaderpas krijgen)
 Gebruik maken van de pc’s en het internet
 Gebruik maken van de koffieautomaat
 Gebruikmaken van de toiletten
 Eventuele tentoonstellingen bekijken
 Gebruikmaken van het kopieerapparaat/
 Eventuele activiteiten bezoeken
printer (tegen betaling via de
betaalautomaat)
Open+ moet plezierig en veilig te gebruiken zijn voor iedereen. Daarom hebben we een aantal
spelregels opgesteld. Als jij je aanmeldt, ga je akkoord met het volgende:
1. Je respecteert andere gebruikers en het gebouw. Je opent geen ramen of deuren en
verplaatst geen meubilair. Je organiseert zelf geen activiteiten en bijeenkomsten zonder
afstemming met de Bibliotheek.
2. Je komt binnen via de hoofdingang en gebruikt hiervoor jouw persoonlijke bibliotheekpas en
pincode. Je mag de pas en pincode niet doorgeven aan iemand anders. Je loopt niet achter
iemand anders aan naar binnen. Je wacht tot de deur weer dicht is en scant je pas.
3. Als ouder/voogd/grootouder mag je je (klein)kinderen meebrengen. Je zorgt ervoor dat de
kinderen geen overlast veroorzaken.
4. Kinderen van 12 jaar en ouder mogen zelfstandig gebruik maken van Open+, maar als
(groot)ouder/voogd blijf je verantwoordelijk. Kinderen onder de 12 jaar zijn alleen welkom
onder begeleiding van (groot)ouder/ voogd.
5. Je mag geen andere personen dan jouw (klein)kinderen mee naar binnen nemen of de kans
geven om mee naar binnen te gaan. Als je denkt dat een ander persoon jou naar binnen zal
volgen, ga dan niet naar binnen.
6. Het alarm schakelt automatisch in op de sluitingstijd. Te laat vertrekken zorgt voor het afgaan
van alarm en controle door het beveiligingsbedrijf. Deze kosten zijn voor rekening van de te
laat vertrekkende bezoeker.
7. Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.
8. Voor jouw en onze veiligheid worden er cameraopnames gemaakt tijdens Open+. Deze
beelden zijn in geval van incidenten voor de Bibliotheek opvraagbaar. De privacywetgeving
(AVG) is hierop van toepassing.
9. Tijdens Open+ is er geen bedrijfshulpverlener aanwezig en zijn mensen in geval van nood zelf
verantwoordelijk voor het waarschuwen van de benodigde hulpdiensten. Voor noodgevallen
kun je 112 bellen en in het pand hangen op diverse plekken calamiteitenwijzers.
10. Indien een andere gebruiker geweld of agressie gebruikt, verlaat dan onmiddellijk de
Bibliotheek en waarschuw indien nodig de politie. Breng de Bibliotheek op de hoogte door een
e-mail te sturen naar info@bibliotheekwierden.nl of bel tijdens de bemande openingstijden
met 0546-57 27 84.

Veel plezier in de Bibliotheek!

