IVN-afdeling Veenendaal-Rhenen
Mediatheek / NME-centrum
Karel Fabritiusstraat 3
3904 TG VEENENDAAL
 0318 – 589 555 (tijdens openingsuren wo 14-16 uur)
 leskisten1@ivnveenendaal-rhenen.nl
www.ivn.nl/afdeling/ivnveenendaal -rhenen
datum:

22 juni 2017

Spelregels bij het reserveren van leskisten
Als u met een leskist in een bepaalde periode aan de slag wilt, is het verstandig de kist(en) te reserveren, bij
voorkeur via het reserveringsformulier van de Mediatheek.
Gedurende het hele jaar kunt u reserveren. Omdat sommige leskisten erg populair zijn, verdient het
aanbeveling de reservering zo vroeg mogelijk te doen.
U ontvangt van ons geen bevestiging of herinnering. Het is dus verstandig de uitleendata goed voor
uzelf te noteren en te bewaren.
Zonder tegenbericht kunt u de kist(en) op de door u gereserveerde data afhalen.
Correspondentie over de uitleendata en dergelijke, voeren wij zoveel mogelijk per e-mail.
Stuur wel even bericht naar  les k is te n 1 @i v n v ee ne n da a l - r he n e n. n l of bel ons op woensdagmiddag
 0318-589 555 als u afziet van het gebruik van een gereserveerde kist.
Het komt helaas voor dat een leskist niet wordt afgezegd, ongebruikt terugkomt of zelfs niet wordt afgehaald,
terwijl een andere school de kist in die periode graag had geleend.
Indien beschikbaar, kunt u natuurlijk ook leskisten lenen zonder te reserveren. Tijdens de openingsuren bent
u daarom van harte welkom, om uit het mediatheekaanbod direct een leenkeuze te maken.
Afhalen/terugbrengen
Leskisten worden doorgaans door de school zelf gehaald en teruggebracht. Als u de kist niet op de
gereserveerde datum ophaalt, wordt deze in de week erna als niet gereserveerd beschouwd en mogelijk aan
een ander uitgeleend!
Controle leskisten
De kisten worden door ons na inlevering gecontroleerd. Wij kunnen u aansprakelijk stellen voor verlies of
beschadiging van materialen. Mocht ondanks onze controle blijken dat de kist niet compleet is, geeft u dit
dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Doe dit bij voorkeur nog tijdens de leenperiode.
Ook andere op- of aanmerkingen, bijvoorbeeld over de bruikbaarheid van de kist, zijn welkom!
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Het IVN werkt aan het vergroten van betrokkenheid van mensen bij natuur, milieu en landschap, gericht op een duurzame samenleving

