
Mediacentrum

Uitleenregels
Lenen
Studenten, docenten en medewerkers van Hogeschool Leiden kunnen gratis materialen lenen in 
het Mediacentrum.
 Studenten: neem je meest recente collegekaart mee!
 Docenten en medewerkers: aan jullie lenen we op naam uit

Je mag maximaal 10 items tegelijk in je bezit hebben.

Uitleentermijn
 voor de meeste uitleenbare materialen geldt een uitleentermijn van 3 weken
 daguitleenexemplaren (voorzien van een roze etiket): dezelfde dag voor sluitingstijd retour
 geen uitleen: materialen zijn voorzien van een geel rugetiket
 tijdschriften worden niet uitgeleend

Te laat met inleveren?
 De boete bedraagt € 0,50 per item per week.
 Daguitleen: € 2,50 per item per dag.
 Ben je 4-10 dagen te laat? Je ontvangt van ons een herinnering in je hogeschoolmail.
 Reageer je niet tijdig op die mail? We sturen je een tweede herinnering per post.
 Reageer je niet tijdig op die brief? Je ontvangt een factuur, verhoogd met € 10,-

administratiekosten.
 Breng je na ontvangst van de factuur de materialen alsnog terug, dan betaal je behalve de 

boete ook de € 10,- administratiekosten.

Verlengen
 maximaal 2x met een periode van 3 weken
 bij de balie in het Mediacentrum
 telefonisch: 071 5188780
 per e-mail: mediacentrum@hsleiden.nl: vermeld in ieder geval je studentnummer. Mailtjes die 

binnenkomen na sluitingstijd worden pas de volgende dag behandeld. Je ontvangt een 
bevestiging per mail als je verzoek is verwerkt.

 na 2 herinneringen verlengen we alleen aan de balie; de boete moet je dan meteen betalen
 verlenging is niet mogelijk wanneer een item door iemand anders is gereserveeerd
 meer dan 42 dagen te laat? ook dan is verlenging niet mogelijk

Reserveren
 alleen uitgeleende materialen kunnen worden gereserveerd
 je kunt het zelf doen in de catalogus
 je krijgt een mail zodra een gereserveerd item voor jou beschikbaar is, het staat dan een 

week voor je klaar
 bij de balie zijn reserveringslijsten voor speciale matrialen zoals Kamishibaikastje, 

vertelplaten, leskisten
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