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UITLEENREGLEMENT LITERATUUR
(houdende voorwaarden waaronder de Universiteitsbibliotheek literatuur uitleent. Voor het overige zij
verwezen naar het Burgerlijk Wetboek en de rechtspraktijk.)
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De uitlening van het hiervoor in aanmerking komende materiaal geschiedt voor de tijd van één maand,
tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Het geleende moet tijdig worden terugbezorgd in de bibliotheek. Terugzending per post dient op
zodanige wijze te geschieden, dat daaruit geen kosten resulteren voor de universiteit. Voor niet tijdig
terugbezorgd geleend materiaal worden aan de lener kosten in rekening gebracht.
De verantwoordelijkheid voor het geleende berust tot op het moment van inlevering geheel en
uitsluitend bij de lener.
De lener is gehouden het aan hem uitgeleende materiaal in dezelfde staat terug te geven als waarin het
zich bevond op het moment waarop het aan hem werd uitgeleend.
Het is de lener dan ook ten strengste verboden in het werk aantekeningen of onderstrepingen aan te
brengen, dan wel geleende software te gebruiken op een PC die niet gegarandeerd vrij van virussen is.
De lener wordt geacht geleende software voor gebruik te controleren op de aanwezigheid van
virussen. De Universiteitsbibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke
schadelijke effecten ten gevolge van het gebruik van geleende software.
Wanneer geleend materiaal beschadigd of in het geheel niet wordt teruggegeven, moet de lener de
schade, die door de bibliothecaris wordt vastgesteld, ten spoedigste vergoeden, dan wel bewijzen dat
hem geen schuld treft.
Wanneer geleend materiaal wordt terugbezorgd nadat door de bibliothecaris aan de lener een rekening
is gestuurd, zullen de gemaakte administratiekosten, die door de bibliothecaris worden vastgesteld,
aan de lener in rekening worden gebracht.
Bij terugbezorging van geleend materiaal kan de lener, indien hij dat wenst, toezicht krijgen op de
terugboeking in de uitleenadministratie.
Verlenging van de uitleentermijn is mogelijk indien het betreffende materiaal niet is gereserveerd.
Medewerkers van de UT kunnen maximaal 15 werken in leen opnemen. Voor studenten is dit aantal 10
en voor overige leners 5.
De lener is verplicht zich te legitimeren d.m.v. een bibliotheekpas of een andere pas waar deze functie
aan gekoppeld is.
De bibliotheekpas kan in de Universiteitsbibliotheek op de daar ter inzage gelegde voorwaarden,
worden verkregen.
Bezitters van een bibliotheekpas van de Universiteitsbibliotheek zijn bij verhuizing gehouden
onmiddellijk de adreswijziging schriftelijk aan de UB mede te delen.
Bij misbruik van de uitleenfaciliteiten loopt men het risico van de dienstverlening van de bibliotheek te
worden uitgesloten.
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de bibliothecaris of diens gemachtigde,
behoudens beroep op het College van Bestuur.

