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Je bent van harte welkom in de Bibliotheek Hengelo! Wij doen er alles aan om jouw verblijf in de 

Bibliotheek zo aangenaam mogelijk te maken. Ter bevordering van een prettig verblijf hanteren 

wij de volgende huisregels. Door betreding van de Bibliotheek ga je akkoord met deze 

huisregels.   

  

• Iedereen helpt mee een prettig verblijf te bevorderen door hinder en overlast voor anderen 

te voorkomen. Let op je taalgebruik en volume.  

• Eten en drinken mag, behalve op de plaatsen waar aangegeven staat dat dit niet mag en 

zolang er geen overlast is in geur of etensresten. Warme maaltijden laten bezorgen of 

meenemen en opeten in de bibliotheek mag niet.  

• Laat de plek die je gebruikt hebt schoon achter.  

• Om de privacy van bezoekers en medewerkers te beschermen, is het filmen, fotograferen 

en maken van geluidsopnamen zonder hun toestemming niet toegestaan.  

• Het nuttigen of onder invloed zijn van drank, drugs of rookwaren is niet toegestaan.  

• Het is niet toegestaan pornografische, gewelddadige, racistische, discriminerende of 

bedreigende beelden en/of teksten te raadplegen, produceren of verspreiden.  

• Er zijn kluisjes beschikbaar voor het opbergen van je tassen of andere goederen. Deze kun 

je vinden op de 2e verdieping.   

• Voor mensen die slecht ter been zijn is een rolstoel beschikbaar, die gebruikt kan worden 

tijdens het verblijf in de Bibliotheek.   

• Deze Bibliotheek is beveiligd met videocamera’s. Onze materialen zijn zichtbaar en 

onzichtbaar beveiligd. Bij afgaan van het alarm verzoeken wij je vriendelijk je materialen 

opnieuw te registreren of je te melden bij één van onze medewerkers.  

• Wij verzoeken je vriendelijk om geen (huis)dieren mee naar binnen te nemen. Hulphonden 

zijn wel toegestaan.  

• Let goed op je spullen. Onze bibliotheek is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van 

persoonlijke eigendommen.  

• Om misverstanden snel op te lossen word je, als daar aanleiding voor is, verzocht 

medewerking te verlenen aan onderzoek van uw kleding of tassen.  

• Persoonsgegevens worden bij constatering van een strafbaar feit doorgegeven aan de 

politie. Met de politie zijn afspraken gemaakt over hun optreden bij het niet opvolgen van 

onze huisregels en het veroorzaken van overige overlast.  

  

Het volledige bibliotheekreglement kun je vinden op www.bibliotheekhengelo.nl.  


