WELKOM BIJ OPEN+

Door je als gebruiker van Open+ aan te melden, aanvaard je onderstaande voorwaarden:
1. Als gebruiker van Open+ respecteer je de andere gebruikers en het gebouw van de Bibliotheek.
Je opent geen ramen of deuren en verplaatst geen meubilair. Je organiseert zelf geen activiteiten
en bijeenkomsten zonder afstemming met de Bibliotheek.
2. Je gebruikt enkel de hoofdingang als in- en uitgang. De nooduitgang mag je alleen gebruiken in
geval van nood. Bij het openen van de nooduitgang wordt er een alarm geactiveerd. Bij misbruik
worden kosten berekend.
2. Je gebruikt je pas en pincode om binnen te komen. Je mag je pas en pincode niet doorgeven
aan iemand anders. De toegang tot Open+ is strikt persoonlijk.
3. Als ouder/voogd/grootouder mag je je eigen (klein)kinderen met jouw Open+ toegang
meebrengen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de kinderen geen overlast veroorzaken.
4. Je mag geen andere personen mee naar binnen nemen óf de kans geven om mee naar binnen
te gaan. Als je denkt dat een ander persoon jou naar binnen zal volgen, ga dan niet naar binnen.
6. Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.
7. Voor jouw en onze veiligheid worden er cameraopnames gemaakt tijdens Open+. Deze beelden
zijn in geval van incidenten voor de Bibliotheek opvraagbaar. De AVG (privacy) wetgeving is hierop
van toepassing.
8. Tijdens Open+ is er geen bedrijfshulpverlener (BHV’er) aanwezig en zijn mensen in geval van
nood zelf verantwoordelijk voor het waarschuwen van de benodigde hulpdiensten. Voor
noodgevallen kun je 112 bellen. In het pand hangen op diverse plekken calamiteitenwijzers.
9. Indien een andere gebruiker geweld of agressie gebruikt, verlaat dan onmiddellijk de
Bibliotheek en waarschuw indien nodig de politie. Breng de Bibliotheek op de hoogte door een
e-mail te sturen naar info@bnwv.nl of neem telefonisch contact op via 085 273 3575.
We wensen je veel plezier met het gebruik van Open+!

Met vriendelijke groet,
Ben van Heesbeen
Directeur-bestuurder Bibliotheek Noordwest Veluwe
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Beste meneer/mevrouw,

