
Kirjastokortti käy kaikissa Boråsin kaupungin kirjastoissa. Kirjastokortti on  
henkilökohtainen tärkeä asiakirja. Kirjastokorttia hankittaessa on esitettävä  
henkilöllisyystodistus. Alle 18-vuotiaiden nuorten kohdalla huoltaja allekirjoittaa 
sitoumuskortin.

Lainaaja sitoutuu:
• Vastaamaan aineistoista, kunnes ne eivät enää ole rekisteröityjä

•  Huolehtimaan palautuspäivästä ja palauttamaan tai uusimaan laina ajoissa

•  Maksamaan määrätyt myöhästymismaksut

•  Korvaamaan vahingoittuneet tai kadonneet aineistot kirjaston arvion mukaan

•  Ilmoittamaan osoitteen, sähköisten yhteystietojen sekä nimen vaihdoksesta

•  Sulkemaan kadonneen kirjastokortin

Boråsin kirjastojen laina-ajat
Useimmat aineistot: 28 päivää. Varausjonon ollessa pidempi laina-aika puolitetaan. 
Suosittujen nimikkeiden kohdalla voidaan myös soveltaa viikkolainaa.
Aikakausilehdet: 14 päivää.
Elokuvat ja TV-pelit: 7 päivää. Elokuvien ja TV-pelien lainaamiseen vaaditaan  
vähintään 15 vuoden ikä. Voimme muistuttaa lainausajan päättymisestä kahta päivää 
ennen joko sähköpostilla tai tekstiviestillä. Lainaaja pitää kuitenkin itse huolen  
palautuspäivästä. Lainan voi uusia korkeintaan kolmesti. Viikon lainoja ja varattuja 
nimikkeitä ei voi lainata uudelleen.

Kun lainattuja nimikkeitä ei ole palautettu laina-ajan päättyessä, tapahtuu seuraavaa:

• Myöhästymismaksua aletaan laskuttaa

•  Saatavia koskeva muistutus lähetetään 10 päivää palautuspäivän jälkeen

•  Lainan arvoa vastaava lasku lähetetään 14 päivää muistutuksen jälkeen.

•  30 päivää laskun lähettämisen jälkeen saatavat siirretään perintätoimistolle.

Huomioi, että lasku mitätöidään heti kun olet palauttanut lainasi.  Myöhästymis- ja 
35 kr. suuruinen laskutusmaksu on kuitenkin maksettava aina. Jos olet saanut laskun 
perintätoimistosta, et voi enää palauttaa lainojasi ja maksaa myöhästymismaksua, vaan 
perintälasku on maksettava.
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Boråsin kirjastojen maksut
Myöhästymismaksut
Kirjat ja muut aineistot: 3 kr/vrk.
Elokuvat ja TV-pelit: 20 kr/vrk.
Laskutamme korkeintaan 100 kr. nimikkeestä ja 200 kr. samassa palautustapauksessa.
Myöhästymismaksuja ei laskuteta lasten ja nuorten aineistoista elokuvia ja TV-pelejä 
lukuun ottamatta.

Kaukopalvelumaksut
Pohjoismaisista kirjastoista tehtävä kaukolaina on ilmainen, mutta muista maista  
kaukolaina tehdään omakustannushintaan.

Kadonneen kirjastokortin korvaaminen 
Aikuiset 20 kr, lapset 10 kr.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto
Boråsin kirjastot laskuttavat seuraavat vakiomaksut: Elokuvat ja TV-pelit 300 kr.

Aikuisten aineistot 200 kr.

Lasten aineistot 150 kr.

Aikakausilehdet 100 kr.

HUOM! Ostohinnan ollessa korkeamman voidaan soveltaa muita määriä. Emme  
vastaanota aineistoa korvauksena.

Lainaoikeuden menettäminen
Velan noustessa tai ylittäessä 100 kr. lainaoikeus menetetään, kunnes velka on  
maksettu. Myöhästymismaksujen välttämiseksi lainaa uudelleen ajoissa ottamalla 
yhteyttä kirjastoon tai kirjautumalla sen sivustolle. Kirjautumiseen käytetään  
lainakortin numeroa ja PIN-koodia.

Henkilötietojen käsittely
Boråsin kirjastot käsittelevät henkilötietoina nimeä, henkilönumeroa, sukupuolta,  
osoitetta, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta sekä tarvittaessa uskotun miehen 
nimeä. Teemme sen voidaksemme lähettää varausilmoituksia, muistutuksia,  
vaatimuksia ja laskuja. Käsittelemme tietoja myös selvittääksemme onko lainaajalla 
oikeus puhekirjojen lainaamiseen Tekijänoikeuslain 17 § mukaan. Kirjastohenkilöstöllä 
on vaitiolovelvollisuus Julkisuus- ja salassapitolain 40 kap. 3 § mukaan. Kirjaston  
henkilöstö ei näin ollen anna lainoja ja varauksia koskevia tietoja muille. Lisätietoja saa 
kirjastojen sivustoilta.
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