
 

Gebruikersreglement internetpc’s bib Ninove 

Bib Ninove werkt met een centraal beheersysteem voor het gebruik van de internetcomputers. Dit 

systeem en het gebruik van de internetcomputers vraagt om bepaalde regels en voorwaarden die 

moeten opgevolgd worden. 

1. Om gebruik te maken van de internetcomputers moet je lid zijn van de bib.  

Lid worden is gratis. Inschrijven kan met je identiteitsbewijs:  

-als Belg, je identiteitskaart  

-als buitenlander, je persoonslegitimatie en een Belgische adreslegitimatie  

 

Bij de inschrijving wordt je elektronische identiteitskaart geactiveerd als lenerskaart. Wie 

daarover niet beschikt ontvangt gratis een lenerskaart.  

 

Bij verlies van je identiteitskaart of lenerskaart verwittig je onmiddellijk de bibliotheek om 

misbruik te vermijden. Wijziging van adres of e-mail, deel je ook onmiddellijk mee. 

 

2. Gebruikmaken van de internetcomputers is toegestaan vanaf 12 jaar. Ben je jonger dan 12 

jaar mag je gebruikmaken van de computers onder begeleiding.  

Ben je jonger dan 12 jaar, maar nog geen lid van de bib? Vraag een inschrijvingsformulier aan 

de balie en laat dit thuis eerst invullen.  

 

3. Telaatgeld 5 euro of hoger? Dan kan je geen gebruikmaken van de computers. Betaal dit 

eerst aan de infobalie.  

 

4. Zonder identiteitskaart of lenerspas kan je de internetcomputers niet gebruiken. Dit moet je 

bijgevolg steeds bij de hand hebben. 

 

5. Wil je een internetpc gebruiken? Dan moet je eerst inloggen met je identiteitskaart of 

lenerspas.  

 

6. Je kan de computer maximum 120 minuten (2 uren) per dag gebruiken. Starten doe je met 

maximum 60 minuten, nadien kan je verlengen tot een maximumduur van 120 minuten per 

dag.  



 

 

7. Er is een printer -, kopieer – en scanapparaat ter beschikking. Om iets af te drukken heb je 

ook je identiteitskaart of lenerspas nodig. Je moet je eerst aanmelden aan de printer 

alvorens je printopdracht uit de printer komt.  

 

Prijzen printen en kopiëren: 

• Zwart-wit A4: € 0.10 per pagina 

• Kleur A4: € 0.50 per pagina 

• Zwart-wit A3: € 0.20 per pagina 

• Kleur A3: € 1 euro per pagina 

Scannen = gratis 

 

8. De internetcomputers mogen enkel gebruikt worden voor: 

• Gebruik van het internet (surfen, opzoekingswerk, …) 

• Maken van een taak, opdracht, …  

• Printen 

Merken we dat je de computer gebruikt voor zaken die in een bib ethisch niet verantwoord 

zijn (bv. het bezoeken van pornosites) geven we jou eerst een waarschuwing. Geef je geen 

gevolg aan deze waarschuwing gaan we jou vriendelijk verzoeken de pc te verlaten. 

 

9. e-ID reader nodig? In de toetsenborden zit een e-ID reader verwerkt. De e-ID reader vind je 

rechts aan de zijkant van het toetsenbord.  

 

10. Naast het gebruikersreglement voor de internetpc’s dient men uiteraard ook akkoord te 

gaan en rekening te houden met het algemene reglement van de bib. Dit reglement vind je 

terug op de website. 

https://ninove.bibliotheek.be/bibreglement
https://ninove.bibliotheek.be/bibreglement

