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Reglement van de WTKG-bibliotheek

3 Per keer kunnen niet meer dan vijf titels worden

geleend. De leentermijn bedraagt maximaal 1

maand, ofzoveel korter als debibliothecaris nood-

zakelijk acht in verband met andere belangstellen-

den voor het geleende. De toegestane leentermijn

bedraagt echter minimaal2 weken, om een rede-

lijke bestudering van het geleende mogelijk te

maken.

4 De lener is aansprakelijk voor zoekraken of be-

schadiging van het geleende. De lener dient in

voorkomendegevallen dekosten van reparatie of

vervanging van het geleende tot tevredenheidvan

debibliothecaris te voldoen. In de geleende publi-

caties mogen geen aantekeningen worden ge-

maakt.

5 Portokosten zijn voor rekening van de lener. Bij

de zending wordt een uitleenformulier ingeslo-

ten, dat door de lener onmiddelijk ondertekend

moet worden geretourneerd.

6 Op het uitleenformulier zijn de verschuldigde

portokosten vermeld. Deze dienen te worden vol-

daan doorovermaken op
de girorekening van de

penningmeester ondervermelding van: kosten le-

ning bibliotheek.

7 Bij retourzending van geleende literatuurdientde

lener te zorgen voor adequate verpakking en vol-

doende frankering. Werken, die vanwege hun

waarde aangetekend aan de lenertoegezonden zijn

dienenook aangetekend te worden geretourneerd.
8 Van werken, waarvan de staat naar oordeel van

de bibliothecaris uitlening niet toelaatkan debi-

bliothecaris uitlening weigeren. Van zulke wer-

ken kunnen fotokopieën verkregen wordentegen

vergoeding van ƒ 0,10 per pagina. Deze fotoko-

pieën mogen worden behouden.

9 Indien naar het oordeel van de bibliothecaris een

lener onvoldoendezorgvuldigheid betracht bij het

omgaan met het geleende kunnen hem verdere

leningen geweigerd worden. Beroep tegen zo’n

weigering staat voor WTKG-leden open bij het

bestuur van de WTKG.

10 Door gebruik van debibliotheekverklaartde lener

zich accoord met dit uitleenreglement.

1 Het gebruik van de bibliotheek staat open voor

leden van de Werkgroep voor Tertiaire en

Kwartaire Geologie en voor derden. Aan de le-

den van de WTKG wordt in voorkomendegeval-

len voorrang verleendbij de uitlening.

2 Verzoeken tot lening kunnen (bij voorkeur) schrif-

telijk oftelefonisch gedaan wordenbij de biblio-

thecaris. Deze zorgt voor toezending van het ge-

vraagde, ofvooroverhandiging op de eerstvolgen-
de bijeenkomst van de WTKG. Er dientrekening
mee gehouden te worden, dat enige vertraging op

kan treden, doordat de bibliotheek niet bewaard

wordt ten huize van de bibliothecaris.Zaken, die

op een WTKG-bijeenkomst worden geleend moe-

ten daarom minstens twee weken te voren wor-

den aangevraagd.


