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De e-reader is te reserveren via de website of bij de balie in de vestigingen.
Voor het lenen geldt een minimum leeftijdsgrens van 18 jaar.
Indien beschikbaar wordt de reader direct meegegeven aan de huurder, zo niet dan
wordt er een reservering gemaakt.
Als de reader beschikbaar is, ontvangt de klant bericht (per post of per mail).
De reader blijft maximaal drie werkdagen klaar liggen vanaf het moment van
berichtgeving (per mail).
Leners dienen zich te legitimeren bij afhalen.
De huurtermijn is 3 weken en gaat in vanaf het moment van ophalen.
Het leengeld bedraagt € 5,- (6 weken € 10,-).
Afhankelijk van de beschikbaarheid ontvang je een Sony PRST 2 of 3.
De inhoud van de reader (de titels) wordt bepaald door dbieb. Op elke e-reader zijn
ca. 70 titels geïnstalleerd volgens een voor-ieder-wat-wils principe.
In geval van een defect of technisch probleem dient de huurder direct contact op te
nemen met dbieb.
Bij te laat inleveren zal een bedrag van €1,00 per dag in rekening worden gebracht.
Bij inlevering zal de reader en de inhoud van de doos door personeel bij de
servicebalie gecontroleerd worden.
Indien het pakket bij inleveren onvolledig is, is de lener verplicht dit te melden. Bij
ontbreken van USB-kabel of beschermhoesje wordt per ontbrekend item een bedrag
in rekening gebracht. Het gaat om de volgende bedragen: USB-kabel €10,00,
Beschermhoesje € 10,00, Bij het constateren van een klein defect bij inleveren van
de reader zal, na overleg met de huurder, een nader te bepalen bedrag in rekening
worden gebracht. Is de reader volledig onbruikbaar dan geldt de vergoedingsregeling
van de bibliotheek, waarbij een afschrijftermijn van drie jaar in acht wordt genomen.
Het is niet toegestaan om betaalde titels of titels uit het aanbod van de online
bibliotheek op de e-reader te laden. Hierdoor wordt de e-reader aan een ander
account van Adobe Digital Editions gekoppeld. De titels van de bibliotheek worden
daardoor onbruikbaar. Het is wel mogelijk om gratis titels op de e-reader te plaatsen
bijvoorbeeld uit de bibliotheekcatalogus (graag voor inleveren weer verwijderen).
Het is niet toegestaan de titels van de e-reader te kopiëren naar je eigen computer
en/of te verspreiden.
Voor het oneigenlijk verwijderen van de inhoud (voorgeïnstalleerde titels) van de
reader zijn de kosten € 5,00 (exclusief eventuele administratiekosten).

