
Bibliotheek LJG Amsterdam en Levisson Instituut 
 

De Spelregels 
 
Vanaf 30 mei 2012 gelden de volgende regels voor de bibliotheek:  
(onderhavig aan veranderingen; voor actuele informatie, zie de website) 
 
Openingstijden: 
Zondag: 10.00 – 12:30 uur (uitsluitend op de dagen wanneer er joods onderwijs is)  
 14.30 – 17.15 uur (uitsluitend wanneer er een activiteit in het gebouw plaatsvindt) 
Maandag: 19.30 – 21.30 uur 
Woensdag: 14.00 – 16.00 uur 
Donderdag: 14.00 - 16.00 uur 
Vrijdag gedurende een half uur na de sjoeldienst (geen uitgifte lenerspassen) 
Sjabbat: na de sjoeldienst tot 13.30 uur (geen uitgifte lenerspassen) 
Verder op afspraak via de bibliothecaris, 020-5400130 t.t.v. de opening op woensdag en donderdag. 
 
Lenerspas: 
Om boeken te lenen is een lenerspas vereist.  
Ter plaatse boeken inkijken en lezen zonder lenerspas is mogelijk. 
Legitimatie en registratie in het lokale computersysteem is vereist voor de uitgifte van een lenerspas. 
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor contact in verband met reserveringen, herinneringen 
en mededelingen betreffende de bibliotheek.  
De kosten voor de lenerskaart bedragen € 10. De kaart is één kalenderjaar geldig.  
De kosten moeten ter plaatse, contant (geen pin) en gepast worden voldaan.  
 
Uitleenperiode:  
Boeken worden voor 3 weken uitgeleend.  
Deze periode kan 2 keer worden verlengd, telkens voor 3 weken. 
Bij te laat terugbrengen van boeken wordt per boek een boete van € 1.- per week (of deel daarvan) 
in rekening gebracht. 
Per lenerskaart kunnen maximaal vier boeken tegelijk worden uitgeleend. 
 
De boeken: 
Niet alle boeken zijn beschikbaar voor de uitleen. 
Niet-uitleenbare boeken kunnen wel ter plaatse worden ingezien. 
 
WiFi: 
Er is gratis draadloos internet (wifi) in de bibliotheek. De beveiligingscode kan worden verkregen van 
de beheerder van de bibliotheek.  
Gebruik van eigen computers (laptops, tablets, etc) is toegestaan, mits zonder geluid. 
 
Het Reglement: 
Leners worden geacht het Reglement van de bibliotheek te kennen en zich te houden aan de regels 
daarin vervat. 
Bezoekers zullen waar toepasselijk door de beheerder op de regels van het Reglement worden  
gewezen. 
Wie zich niet aan de regels houdt, wordt de toegang tot de bibliotheek ontzegd. 
 
Wensen en suggesties: 
Zijn altijd welkom. Als u een boek in de collectie mist dat er zou horen te zijn, of als u een boek hebt 
dat u wilt schenken, geef dit dan door aan de beheerder of gebruik het formulier op de website 
(www.levissonbibliotheek.nl).  


