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Zuyd
Bibliotheek



Welkom 
bij Zuyd Bibliotheek

Zuyd Bibliotheek heeft meerdere locaties verdeeld over drie steden. 
Je kunt  van alle bibliotheekcollecties gebruikmaken: raadplegen, 
lenen, reserveren, retourneren. Ook lenen buiten de hogeschool  
is mogelijk o.a. bij de Universiteitsbibliotheek van Maastricht, kijk 
voor meer informatie op de website van Zuyd Bibliotheek.

Do’s en don’ts
Tijdens je bezoek aan de bibliotheek kun je gebruikmaken van alle faciliteiten. 
Om het verblijf voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, gelden de 
volgende afspraken:

- In de bibliotheek geldt: praten 
mag, maar houd rekening met 
elkaar. Luidruchtig of hinderlijk 
gedrag wordt niet op prijs gesteld. 
In de stilteruimte moet het echt 
stil zijn.

- Zet je mobiele telefoon op trilstand 
als je in de bibliotheek bent. In de 
stilteruimte is bellen niet toege-
staan.

- Op de meeste locaties van Zuyd 
zijn binnen of buiten de bibliotheek 
lockers beschikbaar. Neem je je jas 
en tas liever mee? Dat kan, maar 
let erop dat anderen er geen 
hinder van ondervinden. 

- Als je langer dan 10 minuten een 
vaste computerwerkplek onbe-
heerd hebt achtergelaten, dan 
mag deze door een ander in 
gebruik worden genomen.

- Muziek luisteren? Filmpjes kijken? 
Gebruik dan wel  een koptelefoon.

- Uiteraard kun je vrij gebruikmaken  
van alle beschikbare materialen in 
de bibliotheek, maar ruim je ze na 
raadpleging wel even op?

- Iets drinken of eten is toegestaan, 
maar natuurlijk geen hele maaltij-
den. Neem alleen drank en 
versnaperingen mee in wegwerp-
verpakkingen. En vergeet dan ook 
niet na gebruik de resten in de 
prullenbak te gooien.

- Iedereen wil graag een schone 
bibliotheek: laat je werkplek 
schoon achter voor de volgende 
gebruiker.

Dank je wel!

Lenen in vogelvlucht
- Student of medewerker van Zuyd Hogeschool? Laat je 

collegekaart activeren of vraag je gratis lenerspas aan 
bij de bibliotheekbalie. De pas blijft geldig zolang je 
verbonden bent aan Zuyd Hogeschool .

- Je mag maximaal 8 items (boeken, cd-roms, dvd’s, etc) 
tegelijk lenen of in bezit hebben.

- Het bibliotheekmateriaal mag je drie weken lenen,  
na verloop van de uitleentermijn kan deze verlengd 
worden. LET OP! voor sommige materialen geldt een 
afwijkende uitleentermijn. 

- Reserveren en verlengen van materialen kan aan de 
balie, telefonisch of online, dit kan maximaal vier keer.

Lenen kost niets. Voor te laat terugbrengen van mate-
rialen wordt een boete in rekening gebracht. 

Andere opvattingen 
over onze afspraken? 
Andere ideeën om  
het nog aangenamer  
te maken in de  
bibliotheek? 

Laat het ons weten ... 
f2f, Twitter, Facebook 
of via e-mail  
(bibliotheek@zuyd.nl).  



Zuyd Bibliotheek  
en social media
Zuyd Bibliotheek vind je ook op Twitter en Facebook.  
Hier delen we nieuwe ontwikkelingen, publicaties, 
interessante filmpjes, aankondigingen en meer  met  
onze volgers en fans. Tevens wordt Twitter gebruikt  
als ‘vraagbaak’, gebruik hiervoor #zbvraag.
Op het YouTube kanaal vind je instructievideo’s en 
screencasts van Zuyd Bibliotheek.

http://twitter.com/#!/zuydbibliotheek
http://www.facebook.com/ZUYD.Bibliotheek 
https://www.youtube.com/user/Zuydbibliotheek/videos

Website
Check de bibliotheeksite voor het leen- en  
rappelreglement, openingstijden en nog veel  
meer informatie.  

Bibliotheeklocaties

Heerlen
Nieuw Eyckholt
+31 (0)45 - 400 60 31

Maastricht
Brusselseweg
+31 (0)43 - 346 66 20
Conservatorium
+31 (0)43 - 346 63 03
Hotel Management School
+31 (0)43 - 352 82 70
Toneelacademie
+31 (0)43 - 346 63 03

Sittard
Ligne 2
+31 (0)46 - 420 70 00

bibliotheek@zuyd.nl  
http://bibliotheek.zuyd.nl 


