
 
 
 
 

 
 

 
GEBRUIKERSREGLEMENT 

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM 
 
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw is het erkende steunpunt voor het 
cultureel erfgoed in Vlaanderen. De bibliotheek en het documentatiecentrum van FARO omvatten 
een gespecialiseerde collectie van monografieën, naslagwerken en tijdschriften over o.a. cultureel 
erfgoed, volkscultuur, (lokale) geschiedenis en aanverwante interessevelden. Daarnaast heeft 
FARO enkele archieffondsen in bezit. De bibliotheekcatalogus is onderdeel van LIBISNet 
(www.libis.be) en is online consulteerbaar via onze website www.faronet.be/bibliotheek of 
rechtstreeks via http://limo.libis.be/FARO.  

Toegang 
De bibliotheek is toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar informatie en literatuur over 
cultureel erfgoed. De bibliotheek kan elke werkdag op afspraak bezocht worden tussen 8.30 en 
16.00 uur. Gelieve op voorhand een afspraak te maken. Het aantal zitplaatsen is beperkt. 

Inschrijven 
Om publicaties te lenen en gebruik te kunnen maken van de bibliotheek moet u ingeschreven 
worden. U dient daarvoor uw identiteitskaart of studentenkaart voor te leggen. U hoeft geen 
lidmaatschapsbijdrage te betalen. Gelieve steeds adreswijzigingen door te geven a.u.b. Bij 
betwisting gelden de gegevens van de bibliotheekadministratie. Deze gegevens worden verzameld 
in overeenstemming met de privacywetgeving. U heeft recht op inzage en correctie van uw 
gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven. 

Raadplegen 
U kan een beroep doen op het personeel en op de beschikbare informatie om u wegwijs te maken 
in de bibliotheek. De collecties in open kast zijn vrij te raadplegen. Bepaalde publicaties moeten 
opgehaald worden uit het magazijn. De meeste publicaties, zoals naslagwerken en tijdschriften, 
evenals bepaalde fondsen (b.v. het fonds J. Pollmann), kan u enkel ter plaatse raadplegen. De 
toegang tot archiefstukken kan onderworpen zijn aan voorafgaande toestemming. 
 
Voor het documentatiecentrum en voor het archief geldt een beperkte toegang. Het 
documentatiecentrum ondersteunt de medewerkers van FARO bij hun werking. De collectie 
bestaat voornamelijk uit 'grijze literatuur' (jaarverslagen, projectplannen, beleidsplannen, enz.). 

Lenen 
U kan maximaal 5 werken lenen.  
 
Als u uw vaste woonplaats in het buitenland heeft, betaalt u een waarborgsom, te bepalen door de 
directie in verhouding tot de waarde van de uitgeleende werken.  
 
Het doorlenen van publicaties aan andere personen is niet toegestaan. 
 
FARO verzendt geen publicaties via de post, maar wel kopieën (zie onder). Indien dit bij 
uitzondering toch toegestaan wordt, zal u vooraf een waarborg van 25 euro moeten storten op de 



rekening van FARO. U betaalt ook de verzendingskosten van het als aangetekende verzending 
verstuurde pakket. 
 
De uitleentermijn 
De uitleentermijn voor normale uitlening is 1 maand. Voor bepaalde publicaties geldt een korte 
uitleentermijn van 1 week. U kan de uitleentermijn verlengen. Bij wijze van uitzondering, en om 
gegronde redenen, kan de directie u vooraf (bij uitlening) schriftelijk toestaan publicaties voor een 
langere termijn te ontlenen. 
 
Overschrijding van de uitleentermijn 
Als u uw boeken niet tijdig terugbrengt, krijgt u een maningsbrief. De kosten voor de aanmaak en 
de verzending van een aangetekende maningsbrief (4 euro) zijn voor rekening van de lener. Indien 
er geen gevolg gegeven wordt aan deze oproep, worden de nodige wettelijke middelen 
aangewend om de geleende publicatie terug te vorderen.  
 
Het via de post terugsturen van publicaties is op eigen risico. Als u werken terugstuurt, omdat u 
niet naar FARO kan komen, moet u de zending aangetekend versturen. Indien niet-
aangetekend verzonden publicaties ons niet bereiken, zal u verantwoordelijk gesteld worden voor 
het verlies.  
 
Verlies van publicaties 
Bij verlies, zware beschadiging of diefstal moet u de aankoopwaarde van de publicaties en 2 euro 
administratieve kosten per verloren item vergoeden. Bij gedeeltelijke beschadiging wordt de 
schadevergoeding door FARO bepaald. In geval van beschadiging blijft FARO steeds eigenaar 
van het materiaal.   
 
Reserveren 
U kan publicaties reserveren.   

Documentleverantie door FARO 
U kan schriftelijk (via e-mail: bibliotheek@faronet.be) kopieën aanvragen van tijdschriftartikels of 
(onderdelen van) boekwerken die zich bij FARO bevinden. U betaalt 10 eurocent per kopie plus de 
verzendingskosten. U betaalt na ontvangst van de kopieën en de factuur. Als u lid bent van een 
bibliotheek die toegang heeft tot het LIBISNet of tot het Impala-netwerk, bent u verplicht via uw 
bibliotheek uw aanvraag aan FARO te richten (zie onder). Dit geldt onder meer voor alle 
universiteit- en hogeschoolbibliotheken. 
 
Interbibliothecair leenverkeer 
De bibliotheek van FARO is aangesloten op het LIBISNet en participeert ook aan Impala.  Via deze 
weg kan u dus vanuit een andere bibliotheek kopieën of publicaties aanvragen bij FARO, volgens 
de geldende regels. De onkosten verschillen per bibliotheek. Wat Impala betreft, hanteert FARO 
de afgesproken tarifering. U kan via de bibliotheek van FARO geen aanvragen voor publicaties bij 
andere bibliotheken indienen.  
 
Faciliteiten 
Computer- en internetgebruik 
U kan gebruik maken van de werkstations in de bibliotheekruimte. Er worden geen onkosten 
aangerekend voor internetgebruik, maar het staat het personeel wel steeds vrij de toegang tot het 
internet en tot de werkstations te beperken. U kan via een eigen laptop toegang krijgen tot 
draadloos internet in de bibliotheek. 
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Kopiëren, printen 
• kopieën: 5 eurocent per kopie 
• afdrukken (printouts): 10 eurocent per uitdraai 
Al deze kosten dienen ter plaatse betaald te worden. U ontvangt een betalingsbewijs. 

Informatievragen 
FARO kan relevante informatievragen beantwoorden in de mate dat de vraag betrekking heeft op 
het activiteitenterrein en de studieopdracht van de instelling. Zo kan FARO u onder meer helpen 
bij: 
• het opsporen en lokaliseren van publicaties; 
• het opstellen van thematische literatuurlijsten; 
• het bezorgen van kopieën van publicaties uit de eigen collectie (zie documentleverantie). 
In principe worden geen kosten aangerekend voor het verstrekken van informatie, behalve voor de 
gevallen zoals elders in dit reglement aangegeven, zoals voor het maken van kopieën en voor 
postverzendingen. Er kan ook een vergoeding gevraagd worden voor onvoorziene kosten. 

Huisregels 
• Gelieve de rust en de studiesfeer in de bibliotheekruimte niet te verstoren, en uw gsm uit te 

schakelen a.u.b. 
• In de bibliotheekruimte mag u niet roken, eten of drinken. 
• Enkel materiaal dat u nodig heeft voor studiedoeleinden mag u meenemen in de 

bibliotheekruimte. 
• Schade aan het bibliotheekmeubilair en aan de apparatuur zal op de betrokkenen verhaald 

worden. 
• FARO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal van persoonlijke 

voorwerpen van de bezoekers. 
 
Wie dit reglement niet respecteert, kan door het personeel de toegang tot de bibliotheek ontzegd 
worden. De directie zorgt voor de afhandeling van alle onvoorziene gevallen. 
 
De directie behoudt zich het recht voor het gebruikersreglement aan te passen indien nodig.  De 
laatste versie van het gebruikersreglement is steeds ter inzage in de bibliotheekruimte en op de 
website van FARO. 
 
Contact 
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw 
Priemstraat 51  
B-1000 Brussel 
Reknr. 068-2490488-40 
T +32 2 213 10 60 
F +32 2 213 10 99 
bibliotheek@faronet.be | www.faronet.be
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