REGLEMENT:
OCMW LONDERZEEL

Uitleenreglement EHBD

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 26 januari 2017.
Dit reglement treedt in werking op 15 februari 2017.

De “Eerste Hulp Bij Dementie”-tas of EHBD-tas is een actie binnen “Dementievriendelijk Londerzeel.”
Het kwam tot stand in een nauwe samenwerking tussen het Zorgloket, het woonzorgcentrum
Herfstvreugde en de bibliotheek Londerzeel.
De EHBD-tas is een infopakket over dementie en dient als kennismaking in de hoeveelheid informatie
die over dit thema bestaat. De infotas bundelt een selectie materialen en wil de ontlener de
zoektocht naar informatie gemakkelijker maken. In het pakket zitten concreet informatieve boeken,
getuigenissen, kinderboeken, strip, film, muziek, brochures, verwijzingen naar de collectie van de
bibliotheek Londerzeel en het regionaal expertisecentrum dementie Memo.
Er werden 7 tassen samengesteld: 5 algemene, 1 specifiek voor woonzorgcentra, 1 specifiek rond
“jongdementie”.
Artikel 1: Toegankelijkheid EHBD-tas
De EHBD-tas kan door iedereen gratis uitgeleend worden, ook zonder lidmaatschap bij de bibliotheek
Londerzeel.
Artikel 2: Uitleenplaatsen
De EHBD-tas kan uitgeleend worden op de volgende plaatsen:
 bibliotheek Londerzeel,
 bibliotheek Malderen,
 woonzorgcentrum “Herfstvreugde”,
 dorpsrestaurant “De Buurttafel”,
 Zorgloket.
Artikel 3: Uitleentermijn
De uitleentermijn van de EHBD-tas bedraagt maximum 4 weken.
Artikel 4: Reserveren
De EHBD-tas kan gratis bij alle uitleenplaatsen gereserveerd worden. Een reservatie kan via e-mail,
telefoon of aan de balie gevraagd worden. Bij reservatie worden de contactgegevens van de
geïnteresseerde genoteerd. Als de EHBD-tas terug beschikbaar is, wordt de geïnteresseerde hiervan
op de hoogte gebracht.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid
De EHBD-tas bestaat uit verschillende materialen. De inhoudslijst is terug te vinden in de
informatiemap die in de EHBD-tas zit.
De lener is verantwoordelijk voor de volledige inhoud van de EHBD-tas en mag de materialen niet
aan anderen uitlenen.
Enkel bij ontvangst van de tas kan de lener beschadiging melden bij een medewerker van de
uitleenplaats zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te worden.
Artikel 6: Schadevergoeding
Het materiaal van de EHBD-tas moet door de lener volledig vergoed worden:
 bij beschadiging,
 bij verlies.
De oorspronkelijk aankoopprijs van het materiaal wordt hierbij in rekening gebracht.
Artikel 7: Inleveren
De EHBD-tas moet teruggebracht worden naar de oorspronkelijke uitleenplaats tijdens de
uitleentermijn.
De EHBD-tas die tijdens “De Buurttafel” werd ontleend, kan ook bij het Zorgloket binnengebracht
worden.
Artikel 8: Overschrijden uitleentermijn
Na het overschrijden van de uitleentermijn krijgt de lener wekelijks een aanmaningsbrief. De
aanmaningsbrieven worden per post verstuurd. De eerste aanmaning wordt elektronisch verstuurd
als het e-mailadres van de lener gekend is. Na 3 aanmaningsbrieven volgt een aangetekend schrijven.
De lener staat in voor alle verzendingskosten.
Artikel 9: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Persoonlijke gegevens en uitleengegevens van de lener worden zonder toestemming niet meegedeeld
aan derden.

