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Protocol gebruik Bibliotheek Brusselseweg 
per 10 mei 2021 
 

 EEN STUDIEPLEK MOET JE EERST RESERVEREN VIA PLANON   

 INLEVEREN EN OPHALEN VAN BOEKEN ALLEEN VIA DE RECEPTIE  
 
OPENINGSTIJDEN (alleen voor studie aan een individuele werkplek) 
Maandag: 13.30 – 15.30 uur  
Dinsdag: 13.30 – 15.30 uur  
Woensdag: 10.00 – 14.00 uur  
Donderdag: 13.30 – 15.30 uur  
Maandag: 10.00 – 14.00 uur  
 
Bibliotheek Brusselseweg is beperkt beschikbaar als studieplek omdat de ruimte ook als leslokaal 
wordt gebruikt Er zijn 12 studieplaatsen beschikbaar. De werkplekken zijn genummerd. Het gaat om 
individuele werkplekken, samenwerken of werken in groepjes is niet toegestaan. 
Reserveer een werkplek via Planon 
 
ONLINE DIENSTVERLENING VIA  BIBLIOTHEEK.ZUYD.NL 
Dienstverlening vindt zoveel mogelijk online plaats.  
Voor het maken van een afspraak mail je naar bibliotheek.brusselseweg@zuyd.nl  
 
AANVRAGEN (LENEN) EN RESERVEREN VAN MATERIALEN  
Gebruik de online bibliotheekcatalogus om te zien wat je wil lenen of reserveren. 

Stuur een e-mail naar bibliotheek.brusselseweg@zuyd.nl en geef daarin aan: 

 Je naam en studentnummer 

 Titel en auteur van het werk 

 Soort materiaal (boek, tijdschrift e.d.) 

 Plaatsingscode (indien vermeld) 
 

Nadat je een e-mail ter bevestiging van je aanvraag hebt gehad, kom je op de afgesproken tijd naar 
de receptie bij de hoofdingang Brusselseweg en meld je daar. Aangevraagde boeken liggen dan voor 
je klaar bij de receptie. 
 
 
INLEVEREN VAN MATERIALEN 
Dit kan alleen bij de receptie (hoofdingang) dus NIET in de bibliotheek. Gebruik bij voorkeur de 
inleverbox van de bibliotheek bij de receptie. 
Of stuur je geleende boeken gratis terug naar onderstaand adres. 
 
Zuyd Bibliotheek 
Antwoordnummer 5021 
6400 WC Heerlen 
 
 
VERLENGEN VAN MATERIALEN  
Online via: https://vufind.cipal.be/zuyd/MyResearch/UserLogin  
Per mail: bibliotheek.brusselseweg@zuyd.nl 
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WAT IS ER DUS NIET MOGELIJK IN DE BIBLIOTHEEK? 

 Ophalen en Inleveren van materialen (kan alleen via receptie) 

 Grasduinen in de bibliotheekcollectie 

 Kopiëren, scannen en printen  

 Studeren of werken aan een groepswerkplek 
 

 


