Låneregler

Jag har tagit del av bibliotekets låneregler
och förbinder mig att följa dessa

Som låntagare är du skyldig att informera dig om bibliotekets
låneregler och följa dessa. Låneregler och avgiftsnivåer kan ändras.

Efternamn
Förnamn

Lånekort

Personnummer (10 siffror)

PIN-kod (4 siffror)

c/o

Telefon

Gatuadress
Postnummer

Postadress

E-post
Namnteckning

Uppgifter om vårdnadshavare. Ifylles om låntagaren är
mellan 6 och 18 år.

Första lånekortet är kostnadsfritt och
skrivs ut mot uppvisande av giltig
legitimation. Förlorat lånekort ersätts
med nytt mot en avgift. Du bör veta att
dina personuppgifter registreras och vid
behov kan användas för fakturering och
adressökning.
Lånekortet är en värdehandling. Förlust
av lånekort skall omgående anmälas till
biblioteket liksom namn- och adressändring.
Du lånar med ditt lånekort eller ditt
personnummer och din PIN-kod. Du
ansvarar för att allt som lånas på ditt kort
återlämnas i tid och i oskadat skick till
biblioteket. Vårdnadshavare ansvarar för
sina barns lån.

Lånetid

Vårdnadshavares förnamn

Normal lånetid är 4 veckor. Kortare
lånetid kan tillämpas, liksom längre
under sommaren. Var vänlig respektera
lånetiden.

Adress (Om vårdnadshavare har annan adress än ovan)

Omlån och reservationer

Vårdnadshavares efternamn

Du kan låna om upp till 5 ggr om ingen
står på kö. Omlån görs via webben, på
biblioteket eller per telefon. Beställda
media hämtas inom 7 dagar.

Telefonnummer
Som vårdnadshavare medger jag att mitt barn har ett lånekort. Jag har tagit del av bibliotekets låneregler och
ansvarar för att de följs.

PIN-kod
Vid inskrivning väljer du en fyrsiffrig
PIN-kod för att kunna låna och använda
våra e-tjänster.
bibliotek.nykoping.se

Vårdnadshavares namnteckning

Uppdaterad 2015-01-01

Påminnelse
• Om du inte lämnar tillbaka det du
lånat i tid får du en påminnelse 14
dagar efter förfallodatum. Reserverade
böcker krävs in dagen efter
förfallodatum.
• Om du trots det inte lämnar tillbaka
dina lån får du en räkning 28 dagar
efter förfallodatum. Fakturaavgift på
50kr tillkommer.
• Om du varken återlämnar eller betalar
räkningen går ärendet vidare till
inkasso.

Övertidsavgifter
Vuxen lån/bok
Snabblån
Hyr-DVD

4kr/dag
4kr/dag
4kr/dag

Du får en övertidsavgift första dagen efter
sista lånedatum. Skuld som du ej betalar
vid återlämningstillfället står kvar. Barn
under 18 år får ingen övertidsavgift. Medier
för barn, utom hyrfilm, genererar inga
övertidsavgifter. Maximal övertidsavgiften
per utlåningstillfälle är 200:-. Maximal
övertidsavgift per media är 100 kr.
Om den samlade skulden uppgår till 50kr
eller mer avstängs du från bibliotekets
tjänster tills skulden är betald.

