O.B. BRECHT

GEBRUIKERSREGLEMENT INTERNET
I–

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Iedereen die in het bezit is van een geldige lenerskaart kan gratis gebruik maken van een internet
PC tijdens de openingsuren.
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen internet enkel gebruiken onder begeleiding van een
volwassene of met schriftelijke toestemming van hun ouders of voogd.
2. De gebruiker dient vóór elke beurt zijn lenerskaart af te geven aan de balie.
3. Het gebruik van de computer dient te gebeuren in een rustige sfeer.
Er worden maximum 2 personen per computer toegelaten.
Eten of drinken zijn niet toegelaten bij het gebruik van de PC’s.
4. Een bibliotheekmedewerker kan je helpen met het starten en is behulpzaam met algemene
zoeksuggesties. Het personeel is echter niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot
het gebruik van internet of softwareprogramma’s.

II –

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN ?

1. U kan vrij surfen en informatie zoeken op het net. (o.a. Google, Mediargus ...)
2. U kan gebruik maken van webmail (Hotmail, Yahoo, …)
3. U kan het resultaat van een zoekactie afdrukken. Afgedrukte pagina’s worden afgehaald en betaald
aan de balie. Kostprijs : 0,10 € per blad.
Hou er rekening mee dat je een internetpagina afdrukt. Dit betekent dat in een aantal gevallen de
printer meerdere bladen afdrukt.
4. Minstens de helft van de aanwezige PC's worden voorbehouden voor het zoeken van informatie.
De andere PC's kunnen gebruikt worden voor het chatten (MSN...) en computerspelen.
5. U kan gebruik maken van kantoortoepassingen (tekstverwerking, rekenbladen,
databankbeheer, …)
6. Voor geluidtoepassingen kan een eigen hoofdtelefoon gebruikt worden.

III –

WAT IS NIET TOEGELATEN ?

1. U mag géén adressen opslaan in de favorieten.
2. U mag geen gegevens downloaden op de harde schijf van de computer;
3. De volgende zaken zijn eveneens uitgesloten :
 het gebruiken van Internet voor illegale of commerciële doeleinden
 het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrechten berusten of andere
inbreuken op het copyright
 het schenden van het computerbeveiligingssysteem
 het vernietigen, veranderen of beschadigen van computerinformatie en/of
-instellingen
 het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die
toebehoren aan de bibliotheek

 het gebruiken van eigen software
 het gebruiken van eigen opslagmedia om gegevens op te slaan
 het raadplegen van pornosites en sites die aanzetten tot geweld en/of onwettige handelingen

IV –

SANCTIES

1. Het niet-naleven van deze richtlijn of het misbruiken van de computer of de toegang tot het internet
leidt tot sancties al naargelang van de aard van de inbreuk :
 het vergoeden van de veroorzaakte schade
 tijdelijke of definitieve uitsluiting van het computergebruik
 tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek
 bij ernstige vergrijpen wordt dit gemeld aan de bevoegde instanties en kan juridische vervolging
worden ingesteld
2. Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen
vergoeding, eventueel na raadpleging van Beheersorgaan en/of College.
3. De bevoegdheid tot sanctioneren berust bij het Beheersorgaan en/of het College op voorstel van de
bibliothecaris.

V–

VERANTWOORDELIJKHEID

1. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele tijdelijke
onbeschikbaarheid van de computers en van de internettoegang in het bijzonder.
2. LET OP : Software overgenomen van Internet kan virussen bevatten. We raden aan om thuis de
opslagmedia op virussen te scannen vooraleer je deze op je eigen computer gaat gebruiken.
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan opslagmedia of
computerapparatuur van de gebruiker, noch voor verlies van gegevens.
3. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van websites.

VI –

TENSLOTTE

1. Door gebruik te maken van de Internettoegang in de bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord
met dit reglement, dat ook ter inzage ligt aan de balie.
2. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld, eventueel na advies van het
Beheersorgaan.
3. Dit Gebruikersreglement werd goedgekeurd door het Beheersorgaan van de bibliotheek
(vergadering van 29 mei 2013).
4. Dit Gebruikersreglement werd goedgekeurd door de Gemeenteraad van 12 september 2013.

