TARIEVEN
#zowerktdebib

Leiestraat 30 - 8500 Kortrijk
056 27 75 00 - bibliotheek@kortrijk.be
www.kortrijk.be/bibliotheek

WAT KOST HET?

administratiekost
beschadigd boek
• jeugd
• volwassenen
beschadigde strip
beschadigde cd/dvd
beschadigde game
beschadigd tijdschrift
beschadigd overig
draagtas
geschenkbon
IBL-aanvraag
• openbare bib
• wetenschappelijke bib
• tijdschriftartikel
internet/pc niet-leden
kopiëren - printen A4
kopiëren - printen A3
lidmaatschap
• volwassenen
• kansentarief
• < 18 jaar + studenten
pendel
reservatie
te-laat-geld
verloren boek jeugd
verloren boek VW
verloren strip
verloren tijdschrift
verloren cd/dvd
verloren game
verloren overig
vervanging lidkaart

€1
€ 15
€ 20 | € 25 (non-fictie)
€ 10 | € 20 (hardcover)
€ 20
€ 30
€ 10
prijs te bepalen
€1
€ 5 (lidmaatschap)
€2
€8
€ 0,20 per pagina
€ 0,25 per 15 minuten
€ 0,20 z/w | € 1 kleur
€ 0,30 z/w | € 2 kleur
€ 5 (jaarlijks)
€ 1 (jaarlijks)
gratis
€ 2 per stuk
€ 1 per materiaal
€ 0,20 per dag per stuk
€ 15
€ 20 | € 25 (non-fictie)
€ 10 | € 20 (hardcover)
€ 10
€ 20
€ 50
prijs te bepalen
€2

MEER INFO
www.kortrijk.be/bibliotheek/tarieven
www.kortrijk.be/bibliotheek/dienstreglement
juli 2021

Wat kost het?

Met een Mijn Bibliotheek-profiel krijg je via pc,
tablet of smartphone toegang tot digitale collecties als Fundels, Gopress, cloudLibrary en
het online leerplatform, kan je online materialen verlengen of reserveren en abonnementen
beheren van verschillende gezinsleden en andere bibliotheken.
www.kortrijk.be/bibliotheek/mijnbibliotheek

Eenmalig registreren
1) surf naar de online catalogus kortrijk.bibliotheek.be
2) klik rechtsboven op ‘aanmelden bij Mijn
Bibliotheek’
3) klik onderaan op ‘maak een profiel aan’
4) vul je e-mailadres in
5) tik ‘Kortrijk’ in en kies de juiste bibliotheek
6) vul je kaartgegevens en je éénmalig paswoord in

mijn bibliotheekkaart- of rijksregisternummer

mijn paswoord [DDMMFFF]

7) vul je gegevens verder aan en klik op ‘profiel
aanmaken’
8) je ontvangt nu een mail om je mailadres te
bevestigen
9) Klaar!
oktober 2020

VIA CLOUDLIBRARY
op eigen tablet, smartphone, computer of
e-reader
Via het platform cloudLibrary heb je toegang tot
ruim 4000 Nederlands- en Engelstalige e-boeken,
fictie en non-fictie, voor volwassenen en kinderen.
De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone computer en kunnen overgezet worden naar
de meeste courante e-readers.
Je kan in totaal 2 e-boeken tegelijk uitlenen + 2
e-boeken reserveren. Na 6 weken verdwijnt verdwijnen de e-boeken automatisch van je toestel.
Je kan het ook zelf vroeger inleveren. Verlengen
is niet mogelijk, er wordt nooit telaatgeld
aangerekend.

ZO WERKT HET
1) Download de app ‘cloudLibrary’ van
Bibliotheca (App Store/Google Play) op
je smartphone of tablet. Kies in het keuzemenu voor België < E-boeken Vlaanderen en
Brussel < de Bib.
of Ga rechtstreeks naar het online aanbod
e-boeken van de Vlaamse en Brusselse
bibliotheken via https://ebook.yourcloudlibrary.com/library/deBib
Ook via onze online bibcatalogus krijg je bij
heel wat boeken een verwijzing naar cloudLibrary om de titel online te lenen.
2) Meld je aan met je Mijn Bibliotheek-profiel
(registreren), maak je keuze uit het aanbod
en je kan beginnen lezen.
3) Wil je e-boeken op je e-reader plaatsen?
Dan installeer je eenmalig het programma
Adobe Digital Editions (Windows/Mac) om
de e-boeken over te zetten.

HANDLEIDING
Je vindt alle handleidingen voor pc (Windows/Mac),
e-reader, tablet en smartphone (iOS/Android) op
www.kortrijk.be/bibliotheek/eboeken

