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De bib van Laakdal
Onze bib is open en onze reglementen zijn van kracht.
Een mondmasker dragen is verpicht tijdens een bezoek aan onze bib.
Openingsuren
 Maandag 9:00 – 12:00 18:00 – 20:00
 Dinsdag

9:00 – 12:00

 Woensdag 9:00 – 12:00 14:00 – 20:00
 Donderdag 9:00 – 12:00
 Vrijdag

9:00 – 12:00 18:00 – 20:00

 Zaterdag 10:00 – 12:00
Materialen terugbrengen
 als de bib open is, kan je de materialen aan de zelfuitleenbalie inleveren.
 Materialen terugbrengen en de bib is dicht? Dat is geen probleem. Onze inleverbox is 24/7 toegankelijk en je kan daar
steeds al je materialen in deponeren. De werkdag nadien nemen wij de teruggebrachte materialen van je kaart. De
crèmekleurige inleverbox staat aan de zijkant van de bibliotheek en is bereikbaar via de toegang tot de BKO, de
buitenschoolse kinderopvang. Ter hoogte van het speeltuintje vind je onze inleverbox.
Materialen 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? Lees meer in de handleiding.

(https://ymlpmail5.net/04530jwyaoaehwhwacaywhakamsqq/click.php)
Materialen ontlenen via de Bringme box
In deze coronatijden willen we ook risicopersonen verder kunnen helpen. Wie dus niet naar de bib kan/mag komen, kan gratis
verder geholpen worden met onze ophaalservice via de Bringme box.
Lees meer over het ontlenen van materialen via de Bringme box (/bringme-box).
Problemen of vragen?
 Je kan mailen naar bibliotheek@laakdal.be (mailto:bibliotheek@laakdal.be)
 Je kan tijdens de openingsuren bellen naar 013/67 01 20.

Tot snel in de bib!

 Contactinformatie
Bibliotheek (/dienst-bibliotheek)
Gemeentehuis
Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 20
bibliotheek@laakdal.be (mailto:bibliotheek@laakdal.be)

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 09:00 tot 12:00, van 18:00 tot 20:00

Alle informatie (/dienst-bibliotheek)



Gerelateerde documenten

reglement-cnek-bibliotheken-gepubl.-17.12.2020.pdf (446 KB)
(/reglement-snek-bibliotheken-gepubl-17122020pdf)

gebruik-bibliotheek-gepubl.-17.12.2020.pdf (180 KB)
(/gebruik-bibliotheek-gepubl-17122020pdf)



Externe websites

Bibliotheek Laakdal (/bibliotheek-laakdal)





(htt


ONTHAAL
Markt 19, 2430 Laakdal
T 013 67 01 10, info@laakdal.be
BE0216.769.066
Privacyverklaring (/privacyverklaring)
●

●

Privacyverklaring voor jongeren (/privacyverklaring-voor-jongeren-16-jaar-)

privacy@laakdal.be (mailto:privacy@laakdal.be)

