De Theaterbib: hoe werkt het?
Algemeen
Het ontlenen van boeken en toneelbrochures is voorbehouden aan leden van OPENDOEK.
Eenmaal je lid bent, zijn de ontleningen gratis.
Je kan in onze bib teksten komen kiezen en ontlenen. Of we sturen de gewenste theaterteksten op
naar jou.
Je kan maximum tien werken tegelijk ontlenen. Die mag je vier weken houden.

Op zoek
Teksten zoeken en aanvragen doe je bij voorkeur via onze online catalogus.

Ontvangen
Het verzenden van toneelbrochures gebeurt nu nog gratis. We onderzoeken of we binnenkort ook
teksten digitaal ter beschikking kunnen stellen. In dat geval is er geen verzending nodig.

Verlengen
Het is twee keer mogelijk om de uitleentermijn te verlengen, telkens met twee weken. Tenzij het
boek of de brochure in kwestie al door iemand anders is gereserveerd.
Verlengen kan telefonisch (03 222 40 95), via e-mail (theaterbib@opendoek.be) of ter plaatse in de
Theaterbib.

Ontlenen vanuit Nederland?
Ontlenen vanuit Nederland kan, maar dan rekenen we wel de verzendingskosten door aan de
gebruiker. Hou er dus rekening mee dat dit een dure zaak kan worden door de internationale
posttarieven. Het is daarom wellicht beter om eerst te zoeken bij de toneelbibliotheek in Den Haag.
Die heeft een gelijkaardig aanbod en ook een verzenddienst. Hier vind je alle info.

Terugbezorgen
Als je brochures en boeken terugstuurt, sta je zelf in voor de kosten van de retourzending.
Je kan natuurlijk ook je teksten bij ons komen binnen brengen.
Teksten kan je terug bezorgen of posten naar:
OPENDOEK theaterbib – Zirkstraat 36 – 2000 Antwerpen.
Belangrijk: Voeg steeds je ontleenfiche bij je zending of vermeld duidelijk je naam!
Zo weten wij wie stukken heeft terugbezorgd en vermijd je boetes.

Te laat - verloren
Wanneer boeken en/of brochures te laat worden terugbezorgd, of wanneer die zijn verloren of
beschadigd, wordt een boete opgelegd.
Per begonnen week te laat wordt per boek een boete aangerekend van 0,75 €.
Dit bedrag komt nog voort uit het oorspronkelijke boetesysteem, waarbij als boete postzegels
werden aangerekend.
In de loop van 2017 start de Theaterbib met een nieuw softwaresysteem voor de ontleningen en dan
vervalt het systeem met boetezegels.
Tot die tijd blijft voor boetes de keuze: postzegels of een geldbedrag.

Alvast bedankt voor je medewerking!

