
Gebruikersvoorwaarden voor online reserveren De Bibliotheek LocHal 

(For English see below) 

 
Werkplekken en studiecabines kunnen maximaal 1 dag van tevoren worden gereserveerd. 

Er kan een tijdsblok van maximaal 8 uur gereserveerd worden. 

Er zijn studiecabines voor 1 persoon en voor 2, 6 of 8 personen.  

Sleutels van de studiecabines kunnen worden opgehaald bij de infobalie op de tweede etage. 

Sleutels van studiecabines moeten worden ingeleverd na afloop van de reservering. Bij kwijtraken 
van de sleutel worden er 30 euro kosten in rekening gebracht. 

Laat de studiecabine weer netjes achter voor de volgende gebruiker. 

Bij niet verschijnen binnen 30 minuten na aanvang van de reservering heeft de bibliotheek het recht 
om de reservering te annuleren.  

Emailadressen en telefoonnummers van gebruikers van het reserveringssysteem worden na 30 
dagen automatisch gewist. 

Volg de aanwijzingen van het personeel altijd op. 

De Bibliotheek Lochal behoudt zich het recht voor om bezoekers die zich niet aan de voorwaarden 
houden, te verwijderen. 

 

User terms for online reservations LocHal library 

 
Workplaces and study cabins can be reserved one day in advance. 

Reservations can be made for a maximum of eight hours. 

There are study cabins for 1 person and for 2, 6 or 8 persons. 

The keys for the study cabins can be retrieved at the information desk on the second floor. 

Keys for the study cabins must be returned to the information desk at the end of your reserved time 
slot. In case of loss, there will be a 30 euro charge. 

Please make sure the study cabin is clean before departure for the next user. 

In  the case of not showing  30 minutes after the start of the reservation slot, the library reserves  the 
right to cancel the reservation. 

Email adresses and  phonenumbers of users availing of the reservationssystem will automatically be 
erased from our system after 30 days. 

Please always follow the instructions of the library staff. 

The LocHal library has the right to remove visitors who do not comply with these terms. 

 


