
 

 

 

 
Bibliotheek Sportvisserij Nederland 

Reglement voor het uitlenen van publicaties 
 

 

Sportvisserij Nederland wil haar gespecialiseerde bibliotheek voor een breder publiek van dienst 

doen zijn. Hiertoe worden vanaf 1 januari 2007 publicaties aan derden uitgeleend. Om dit in goede 

banen te leiden, zijn regels opgesteld onder welke condities het uitlenen plaatsvindt. Onderstaand 

treft u deze regels aan. Met het lenen van een publicatie verklaart de lener deze regels na te zullen 

komen. 

 

 

• Er worden alleen boeken en rapporten uitgeleend. Er worden geen tijdschriften en andere 

periodieken uitgeleend. Deze kunnen worden ingezien op het kantoor van Sportvisserij 

Nederland. 

 

• Indien mogelijk zullen publicaties digitaal worden aangeleverd (eigen rapporten 

Sportvisserij Nederland).  

 

• Bij overname uit publicaties dient bronvermelding plaats te vinden. 

 

• Er wordt slechts uitgeleend aan medewerkers / bestuurders van federaties, 

hengelsportverenigingen, onderzoeksinstellingen, waterschappen, ministeries en andere 

organisaties of instanties. Verantwoordelijk voor het geleende is betreffende organisatie of 

instantie. Er worden geen publicaties uitgeleend aan individuele personen. 

 

• De bibliotheekcatalogus kan thans alleen op het kantoor van Sportvisserij Nederland 

worden geraadpleegd. Er wordt gewerkt aan een internet applicatie waarmee extern de 

catalogus kan worden bekeken.  

 

• Er bestaat de mogelijkheid om zich aan te melden om periodiek digitaal een aanwinstenlijst 

te ontvangen. 

 

• Een publicatie wordt voor een periode van 6 weken uitgeleend. De mogelijkheid bestaat om 

deze periode op verzoek maximaal twee keer met een periode van 6 weken te verlengen. 

 

• Bij het uitlenen worden de NAW-gegevens van de persoon en de organisatie / instantie 

door Sportvisserij Nederland genoteerd.  

 

• Het geleende wordt door Sportvisserij Nederland toegestuurd aan betreffende persoon per 

adres van de organisatie / instantie. Deze verzendkosten worden door Sportvisserij 

Nederland gedragen.  

 

• De publicatie dient op kosten van de lener aan Sportvisserij Nederland te worden 

teruggestuurd. 

 

• De lener is verantwoordelijk voor het in goede staat terugleveren van de publicatie. Bij 

verlies of beschadiging worden de kosten voor vervanging of herstel door Sportvisserij 

Nederland in rekening gebracht bij de lener en dienen deze binnen dertig dagen na 

ontvangst van een factuur te worden voldaan. 
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