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Protocol gebruik Bibliotheek Conservatorium Maastricht 
per 28 april 2021 
 
ONLINE DIENSTVERLENING VIA BIBLIOTHEEK.ZUYD.NL 

Dienstverlening vindt zoveel mogelijk online plaats.  
 
 

OPENINGSTIJDEN 

 De bibliotheek is geopend van dinsdag t/m donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur 
Buiten de openingstijden wel digitaal bereikbaar. 

 
 
CONTACT 

 De bibliotheek Conservatorium Maastricht is per mail te bereiken via: 
bibliotheek.conservatorium@zuyd.nl  
en telefonisch tijdens de openingstijden van de bibliotheek via telefoonnummer: 
043-346 63 42 

 
 
WAT IS ER MOGELIJK IN DE BIBLIOTHEEK? 

 Lenen van materialen  

 Ophalen van gereserveerde en aangevraagde materialen 

 Inleveren van materialen  

 Laten inbinden van materialen  

 Ondersteuning krijgen bij het zoeken naar bladmuziek en andere informatie 

 

WAT IS ER NIET MOGELIJK IN DE BI BLIOTHEEK? 

 Zelf ‘grasduinen’ in de bibliotheekcollectie. 

 Kopiëren, scannen en printen (faciliteiten niet beschikbaar in bibliotheek).  
N.B. Als de bibliotheek het projectmateriaal moet verzorgen moet het kopieerapparaat op de 
derde etage hiervoor beschikbaar zijn.  

 Zelf gebruik maken van inbind- en snijapparatuur. 

 Groepswerkplekken en studieplekken op de bovenverdieping zijn niet beschikbaar voor 
studenten. 

 Gebruik van een (computer)werkplek is helaas niet mogelijk. Ook de catalogus PC is buiten 
werking. Studenten kunnen de catalogus online raadplegen op hun eigen device. 

 
 
BASISREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE BIBLIOTHEEK 

 Houd je aan de aangegeven looprichting 

 Maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd aanwezig 

 Houd minimaal 1,5 m afstand 

 Bij binnenkomst handen desinfecteren  

 Bij binnenkomst melden bij de balie 

 Haal geen boeken uit de kast en plaats zelf geen boeken terug.  

 Betalingen kunnen alleen contactloos met pinpas 

 Niet onnodig in- en uitlopen 

 De bibliotheek verlaten zodra je geholpen bent 

https://bibliotheek.zuyd.nl/
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LENEN, RESERVEREN EN TERUGBRENGEN VAN MATERIALEN 
 
LENEN EN RESERVEREN 
 

Gebruik de online bibliotheekcatalogus om te zien wat je wil lenen of reserveren: 
Stuur een e-mail naar bibliotheek.conservatorium@zuyd.nl en geef hierin aan: 

 Je naam 

 Je studentnummer 

 Titel en auteur/componist van het werk 

 Soort materiaal (boek, tijdschrift e.d.) 

 Plaatsingscode (indien vermeld) 
 

- De materialen die je via mail aanvraagt kun je tijdens openingstijden ophalen in de bibliotheek. 

- Je krijgt een e-mail zodra de aangevraagde materialen voor je klaar liggen. 

 
INLEVEREN 

- Dit kan tijdens de openingstijden in de bibliotheek.  

- Inleveren kan ook bij de receptie (hoofdingang).  
- Buiten de openingstijden is er een inleverbox waar de materialen ingelegd kunnen worden. 
 
 
VERLENGEN KAN ALLEEN SCHRIFTELIJK OF TELEFONISCH 
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