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Bibliotheek
Wegens de coronamaatregelen zal onze bib zeker gesloten zijn tot nader order. Dat wil zeggen
geen schooluitleningen, computercursussen, auteurslezingen,... alles is geannuleerd! Je kan wel
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Laakdal: corona@laakdal.be

Wil je je materiaal verlengen?
Je kan je materialen zelf online verlengen via ‘Mijn bibliotheek
(https://ymlpmail5.net/44dabjwqacaehwhwapaywhagamsqq/click.php)’. De eerste keer dien je je
wel even te registreren. Nadien kan je gewoon inloggen. Lukt het niet? Hier staat een handleiding.
(https://ymlpmail5.net/04530jwyaoaehwhwacaywhakamsqq/click.php)
Je kan ook mailen naar bibliotheek@laakdal.be (mailto:bibliotheek@laakdal.be) of je belt naar
013/67 01 20.
Opgelet! Indien je je uitgeleende materialen niet tijdig inlevert of verlengt, geldt nog steeds een
vergoeding van 0,10 euro/dag. Een maningsbericht bij te laat binnengebrachte materialen kost 0,75
euro en voor een aangetekende brief wordt 6 euro aangerekend.
Hou het veilig en gezond en tot snel terug in de bib.!
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Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 20
bibliotheek@laakdal.be (mailto:bibliotheek@laakdal.be)

Openingsuren
Vandaag open van 10:00 tot 12:00
Morgen gesloten
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Gerelateerde documenten

2016.01.26-retributiereglement-op-het-gebruik-van-de-gemeentelijke-bibliotheek.pdf (362 KB)
(/20160126-retributiereglement-op-het-gebruik-van-de-gemeentelijke-bibliotheekpdf)

2017.09.01-gebruikersreglement-voor-de-gemeentelijke-bibliotheek.pdf (402 KB)
(/20170901-gebruikersreglement-voor-de-gemeentelijke-bibliotheekpdf)
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