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Reglement voor het gebruik van open+ 
 

1. Je komt de bib binnen via de hoofdingang en via deze deur verlaat je ook de bib. 
 

2. De nooduitgang mag je enkel gebruiken in geval van nood. Het openen van de nooduitgang 
activeert een alarm. Bij misbruik worden kosten aangerekend. 
 

3. Je gebruikt je eID en pincode om binnen te komen in de bib. Je mag je eID en je pincode niet 
doorgeven aan iemand anders. De toegang tot open+ is strikt persoonlijk. 
 

4. Bibgebruikers jonger dan 16 jaar mogen geen gebruik maken van open+.                
Uitzondering: als ouder/voogd/grootouder mag je je eigen (klein)kinderen met jouw pincode 
en eID meebrengen. Je zorgt dat de kinderen de rust niet verstoren. Bij overlast wordt je 
open+ toegang ingetrokken. 
 

5. Je mag geen andere personen mee naar binnen nemen of de kans geven om mee naar 
binnen te gaan. Je partner moet zijn/haar eigen pincode en eID gebruiken. 
 

6. Wees alert. Als je denkt dat een andere persoon jou naar binnen zal volgen, dan ga je niet 
naar binnen. 
 

7. Je mag je eigen smartphone, laptop en tablet gebruiken. Je mag gebruik maken van de wifi, 
maar je mag je toestel niet inpluggen in het vaste netwerk. 
 

8. Eten in de bib is niet toegelaten. Maak gebruik van de afvalkorf. 
 

9. Tijdens jouw bezoek worden de CCTV bewakingscamera’s geactiveerd. De camerawet van 21 
maart 2017 is hier van toepassing. 
 

10. In geval van nood neem je je verantwoordelijkheid als burger. Je neemt contact op met de 
hulpdiensten. Installeer de app 112 op je smartphone. Bij gebruik van deze app hebben de 
hulpdiensten steeds het juiste adres. 
 

11. Indien een andere gebruiker geweld of agressie gebruikt, verlaat dan onmiddellijk de bib en 
verwittig indien nodig de politie. Breng de bib op de hoogte via  een mail naar 
bibliotheek@wervik.be of neem de volgende werkdag telefonisch contact op met de bib of 
kom langs tijdens de bemande openingsuren. 
 

Door je als gebruiker van open+ te registreren, aanvaard je dit reglement. 
Indien je het reglement niet respecteert, dan wordt je toegang tot open+ ingetrokken.       
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