Gebruiksvoorwaarden publieke computer/laptop en printfaciliteiten
De Bibliotheek CultuurPuntAltena biedt het gebruik van publieke computer/laptop met een aantal
standaard programma’s, toegang tot internet en printfaciliteiten aan voor het publiek.
Wifi
Het gebruik van Wifi is gratis.
Gebruik publieke computer/laptop
Het gebruik van de computer/laptop is voor alle bezoekers van de Bibliotheek CultuurPuntAltena
gratis.
De computer/laptop is voorzien van standaardprogramma’s voor tekstverwerken (Word), het maken
van presentaties (PowerPoint), en spreadsheets (Excel). Diverse websites, waaronder de website van
de bibliotheek CultuurPuntAltena, de catalogus en digitale bronnen zijn direct toegankelijk.
Bij gebruik van de computer/laptop is het niet toegestaan om te eten of te drinken.
Voor het afluisteren van muziek en geluid is een koptelefoon of oortje noodzakelijk.
Internet
Het gebruik van internet is gratis en wordt aangeboden via verschillende programma’s.
Voor toegang tot internet (Chrome en Firefox) dient te worden ingelogd.
Inloggen kan met behulp van de bibliotheekpas of via een € 0,= tegoedbon.
De € 0,= tegoedbon wordt aangemaakt bij de betaalautomaat in de bibliotheek en is één dag geldig.
De inloggegevens van de bibliotheekpas (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn persoonlijk en mogen
niet aan anderen worden verstrekt. De tegoedbon is anoniem en kan door iedereen worden gebruikt.
Printen, kopiëren en scannen
Voor printen en kopiëren wordt een vergoeding in rekening gebracht. Deze vergoeding kan worden
betaald met de bibliotheekpas of met een tegoedbon. De aankoop van tegoed op de bibliotheekpas of
tegoedbon kan met een bankpas worden uitgevoerd bij de betaalautomaat in de bibliotheek.
De opgewaardeerde tegoedbon is onbeperkt geldig en resterend tegoed wordt niet uitgekeerd.
Scannen is alleen mogelijk voor leden van de Bibliotheek CultuurPuntAltena en is gratis.
De inloggegevens van de bibliotheekpas (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn persoonlijk en mogen
niet aan anderen worden verstrekt. De tegoedbon is anoniem en kan door iedereen worden gebruikt.
Het is niet mogelijk en niet toegestaan software te installeren.
Het is niet mogelijk en niet toegestaan eigen instellingen of voorkeuren te installeren.
De computer/laptop is zo goed mogelijk beveiligd. Bij het afsluiten van de computer/laptop na het
persoonlijk gebruik worden gegevens gewist. Desondanks is de Bibliotheek CultuurPuntAltena niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat door onveilig internet- of computergebruik.
Zorg ervoor dat anderen geen zicht hebben op het scherm bij het raadplegen van privacygevoelige
gegevens.
Gebruikers kunnen de computer/laptop voor maximaal 15 minuten blokkeren. Wanneer het druk is kan
het personeel het gebruik van de computer/laptop beperken. Computers/laptops kunnen op bepaalde
tijd gereserveerd zijn door gebruikers en/of voor cursussen.
Gebruik van de computer/laptop mag niet leiden tot overlast voor andere gebruikers.
Het raadplegen, produceren of verspreiden van pornografische, gewelddadige, racistische,
discriminerende of bedreigende beelden en/of teksten is niet toegestaan. Bij overtreding kunnen
medewerkers, namens de directie, gebruiker de toegang tot de bibliotheek ontzeggen.
Tarieven
- Printen en kopiëren (per stuk):
A4 zwart/wit
€ 0,10
A4 kleur
€ 0,25
A3 zwart/wit
€ 0,20
A3 kleur
€ 0,50
Dubbelzijdig printen dubbel tarief (€ *2)
- Restitutie van print- en kopieerkosten is niet mogelijk.
Door gebruik te maken van de publieke computer/laptop verklaar je akkoord te gaan met de
gebruiksvoorwaarden van de Bibliotheek CultuurPuntAltena.

