Biblioteket sender en hjemkaldelse en uge efter lånetidens udløb
- og en regning, hvis lånetiden overskrides med 57 dage.
Hvis det skyldige beløb udgør 200 kr. eller derover, kan der
foretages inddrivelse i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed.
Regninger på bibliotekets materialer og gebyrer, der ikke
betales, overgår til inddrivelse. Omkostningerne hertil betales af
dig.
Erstatning.
Hvis du mister eller ødelægger det lånte materiale, skal det
erstattes til bibliotekets genanskaffelsespris.
Film og digitale spil er meget kostbare at anskaffe til udlån på
biblioteket. Bibliotekets erstatningspris kan derfor være meget
høj.
Hvis et bortkommet materiale dukker op, efter du har erstattet
det, kan du få erstatningsbeløbet udbetalt inden for 1 år ved at
aflevere materialet og fremvise kvittering for erstatningsbeløbet.
Ansvar.
Vi påtager os intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger dit
afspilningsudstyr.
Udelukkelse.
Du kan blive udelukket fra at låne, hvis du gentagne gange ikke
afleverer lånte materialer eller afleverer materialerne i
beskadiget stand.
Du bliver udelukket, hvis du skylder 200 kr. eller derover i
gebyrer.
15.07.2019
www.vordingborgbibliotekerne.dk
E-mail Vordingborg: bibliotekerne@vordingborg.dk
E-mail Præstø: praestoebib@vordingborg.dk
E-mail Møn: moenbib@vordingborg.dk

Låneregler
VORDINGBORG BIBLIOTEK
Kulturarkaden
Sydhavnsvej 6
4760 Vordingborg
Telefon 55 36 38 00
Betjent åbningstid:
Mandag: 11-18
Tirsdag: 11-18
Onsdag: 11-18
Torsdag: 11-18
Fredag: 11-18
Lørdag: 10-13
Alle dage
Åbent bibliotek 07-23

PRÆSTØ BIBLIOTEK
OG BORGERSERVICE
Lindevej 45
4720 Præstø
Telefon 55 36 31 02
Betjent åbningstid:
Mandag:
12-16
Tirsdag:
12-16
Onsdag:
12-16
Torsdag:
12-17
Fredag:
10-13
Alle dage
Åbent bibliotek 07-23

MØN BIBLIOTEK OG
BORGERSERVICE
Møllebrøndstræde 12
4780 Stege
Telefon 55 36 32 32
Betjent åbningstid:
Mandag:
12-16
Tirsdag:
12-16
Onsdag:
12-16
Torsdag:
12-17
Fredag:
10-13

LUNDBY BIBLIOTEK
Lundby Hovedgade 100
4750 Lundby
Telefon 51 80 00 20
Betjent åbningstid:
Mandag:
13-16
Torsdag:
10-13

Alle dage
Åbent bibliotek 07-23

BOGBUS
Telefon 20 33 76 38

Alle dage
Åbent bibliotek 07-23

Vordingborg Bibliotekerne omfatter bibliotekerne i
Lundby, Præstø, Stege, Vordingborg samt en bogbus.
Registrering
Vi registrer dit cpr. nummer i Biblioteketssystemet Cicero.
Registreringen bruges kun til det formål, at kunne tilbyde dig at
bruge alle bibliotekets tilbud fysisk og digitalt. Registrering af
dine lån slettes 30 dage efter aflevering. Du kan til enhver tid
blive slettet fra bibliotekssystemet Cicero. Dette kræver dog, at
du ikke har nogen gæld eller udlån.
Ønsker du at vide mere om vores databehandling, kan du hos
personalet få udleveret ”Sådan bruger og sikrer vi dine data i
Vordingborg Bibliotekerne.”
Alle kan gratis låne på biblioteket.
Lånerkort.
Du kan blive indmeldt ved at henvende dig på biblioteket. Du
kan oprette dig med nemID på www.vordingborgbibliotekerne.dk
Du skal forevise gyldig legitimation. Gyldig legitimation er
sundhedskort, pas eller kørekort.
Er du under 18 år kan du låne, når en forældre/værge har
godkendt din indmeldelse.
Email-adresse og mobilnr. bedes oplyst ved indmeldelsen, idet
disse bruges ved udsendelse af reserveringsmeddelelser,
varslinger, hjemkaldelser og andre meddelelser. Saldoopgørelser
og rykkere sendes som digital post med mindre du er fritaget
eller er under 15 år.
Sundhedskortet gælder som lånerkort. Børn og unge under 18 år
kan få udleveret et særligt lånerkort.
Du må kun låne på eget lånerkort, og du hæfter for det, der
bliver lånt på kortet.
Mister du lånerkortet, skal biblioteket straks have besked, så du
kan undgå, at kortet bliver misbrugt. I modsat fald kan du
risikere erstatningskrav på materialer, du ikke har lånt.
Husk at give besked til biblioteket om ændring af mobilnummer
eller e-mail.

Pinkode.
Du skal vælge en pinkode, som bruges, når du vil låne på bibliotekets
selvbetjeningsautomater. Pinkoden bruges også, når du vil bestille,
reservere og forny materialer via bibliotekets hjemmeside – eller låne
ebøger, netlydbøger og se film via nettet.
Lånetid.
Lånetiden er normalt 31 dage. Lånetiden er 14 dage for kvikbøger, film
og digitale spil.
Håndbøger til brug i biblioteket, aviser og nyeste nummer af tidsskrifter
udlånes ikke. Når du låner materialer, kan du få en kvittering, hvor du
kan se, hvornår de skal afleveres.
Varsling.
2-3 dage før dine materialer skal afleveres, får du besked på sms og email.
Aflevering.
Kan foretages på selvbetjeningsautomaterne alle dage mellem kl. 7-23.
Fornyelse.
Du kan forny dine lån på biblioteket og bibliotekets hjemmeside.
Lånet kan ikke fornyes, hvis materialet er bestilt af en anden låner.
Du kan højst forny dine lån 3 gange.
Reservering.
Du kan reservere materialer, som er udlånt - enten på biblioteket eller
via bibliotekets hjemmeside.
Vi sender besked, når materialet kan afhentes.
Gebyrer.
Hvis du afleverer for sent, opkræver vi et gebyr - også selvom du ikke
har modtaget en påmindelse eller hjemkaldelse.
Overskridelse af lånetiden
Voksne
Børn under 14 år
1-7 dage
8-14 dage
15-21 dage
22-28 dage
29-56 dage
57 dage og derover

20 kr.
50 kr.
75 kr.
100 kr.
120 kr.
200 kr.

10 kr.
20 kr.
20 kr.
20 kr.
50 kr.
100 kr.

