Open+: de spelregels
Beste bezoeker van de Bibliotheek,
We zijn erg blij dat we jou mogen verwelkomen als gebruiker van Open+. Dit kun je in de Bibliotheek
doen tijdens de onbemande openingstijden:
•
•
•
•

Zelfstandig materialen uitzoeken en lenen.
Geleende materialen inleveren.
Een krant, tijdschrift of boek lezen.
Activiteiten bezoeken.

Open+ moet plezierig en veilig te gebruiken zijn voor iedereen. Daarom hebben we een aantal
spelregels opgesteld. Als je je aanmeldt, ga je akkoord met het volgende:
1. Je respecteert andere gebruikers en het gebouw de Oude Veiling. Je opent geen ramen of
deuren en verplaatst geen meubilair. Je organiseert zelf geen activiteiten en bijeenkomsten
zonder afstemming met de Bibliotheek.
2. Je komt binnen via hoofdingang van de Oude Veiling of de ingang bij de parkeerplaats.
Hiervoor gebruik je jouw persoonlijke bibliotheekpas en pincode (of de pas van je kind). Je
mag de pas en pincode niet doorgeven aan iemand anders.
3. Als ouder/voogd/grootouder mag je je (klein)kinderen meebrengen. Je zorgt ervoor dat de
kinderen geen overlast veroorzaken.
4. Kinderen van 12 jaar en ouder mogen zelfstandig gebruik maken van Open+, maar als
ouder/voogd/grootouder blijf je verantwoordelijk. Kinderen onder de 12 jaar zijn alleen welkom
onder begeleiding van jou als ouder/voogd/grootouder.
5. Je mag geen andere personen dan jouw (klein)kinderen mee naar binnen nemen of de kans
geven om mee naar binnen te gaan. Als je denkt dat een ander persoon jou naar binnen zal
volgen, ga dan niet naar binnen.
6. Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.
7. Voor jouw en onze veiligheid worden er cameraopnames gemaakt tijdens Open+. Deze
beelden zijn in geval van incidenten voor de Bibliotheek opvraagbaar. De privacywetgeving
(AVG) is hierop van toepassing.
8. Tijdens Open+ is er geen bedrijfshulpverlener aanwezig en zijn mensen in geval van nood zelf
verantwoordelijk voor het waarschuwen van de benodigde hulpdiensten. Voor noodgevallen
kun je 112 bellen en in het pand hangen op diverse plekken calamiteitenwijzers.
9. Indien een andere gebruiker geweld of agressie gebruikt, verlaat dan onmiddellijk de
Bibliotheek en waarschuw indien nodig de politie. Breng de Bibliotheek op de hoogte door een
e-mail te sturen naar openplus@debibliotheekamstelland.nl of neem telefonisch contact op via
06-13103244.

Veel plezier in de Bibliotheek!
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