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Protocol Bibliotheek HMSM 
per 10 mei 2021 
 
ONLINE DIENSTVERLENING VIA  BIBLIOTHEEK.ZUYD.NL 
Dienstverlening vindt zoveel mogelijk online plaats.  
 
OPENINGSTIJDEN  
Maandag t/m vrijdag : 10.00 tot 14.00 uur 
Bibliotheekbezoek is alleen mogelijk op afspraak! 
Voor het maken van een online afspraak mail je naar bibliotheek.hmsm@zuyd.nl 
 
WAT IS ER MOGELIJK IN DE BIBLIOTHEEK? 

 Inleveren van materialen  
(eventueel via inleverbak bij ingang, dan is aanmelden uiteraard niet nodig) 

 Ophalen van gereserveerde materialen 

 Reserveren van een studieplek (alleen beschikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag) 
Op de Hotelschool zijn 14 studieplaatsen op de begane grond ingericht, de eerste verdieping 
blijft voor studenten gesloten.Omdat het maar een beperkt aantal plaatsen betreft hebben we 
wel nieuwe spelregels: 
Je moet eerst reserveren via Planon of de Planon-app 
De werkplekken zijn genummerd. Het gaat om individuele werkplekken, samenwerken of werken 
in groepjes is niet toegestaan. 

 
 
LENEN, RESERVEREN EN TERUGBRENGEN VAN MATERIALEN  
Gebruik de online bibliotheekcatalogus om te zien wat je wil lenen of reserveren. 

Stuur minimaal één dag voordat je naar de bibliotheek wil komen een e-mail naar 

bibliotheek.hmsm@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) 
 
VERMELD OOK: 

 Op welke dag en tijd je wil komen 
Wil je de volgende dag al komen, mail dat dan vóór 14.00 uur 
 

Nadat je een e-mail ter bevestiging van je aanmelding hebt gehad, kom je op de afgesproken tijd 
naar de bibliotheek en meld je je bij de balie.  
 
Let op: je bent pas aangemeld wanneer je een bevestigingsmail van ons hebt ontvangen.  
Gereserveerde boeken liggen dan voor je klaar. Kom je te laat dan mag je niet binnen maar moet je 
een nieuwe afspraak maken. 
Geen mail ontvangen? Kom dan niet langs.   
 
VERLENGEN KAN ALLEEN SCHRIFTELIJK OF TELEFONISCH 
 
 
 
 

https://bibliotheek.zuyd.nl/
mailto:bibliotheek.hmsm@zuyd.nl
https://zuyd-prod.planoncloud.com/case/ZUYD/ZUYD_RES014?3
https://vufind.cipal.be/zuyd/?lng=nl
mailto:bibliotheek.hmsm@zuyd.nl
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WAT IS ER NIET MOGELIJK IN DE BIBLIOTHEEK? 

 Grasduinen in de collectie m.a.w. het uitzoeken van materialen  

 In groepsverband studeren/werken op een werkplek 

 Kopiëren, scannen en printen  

 Vaste PC’s zijn niet beschikbaar  
 
Attentie: De Bibliotheek HMSM kan flexibel worden ingezet ten behoeve van onderwijsactiviteiten 
en is dan (deels) niet beschikbaar voor bibliotheek bezoekers. 
 
BASISREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE BIBLIOTHEEK 
• Bibliotheekbezoek is alleen mogelijk op afspraak (zie boven)   
• Houd minimaal 1,5 m afstand van anderen 
• Bij binnenkomst handen desinfecteren 
• Bij binnenkomst melden bij de balie 
• Houd je aan de aangegeven looprichting en overige aanwijzingen 
• Betalingen kunnen alleen contactloos met pinpas 
• Niet onnodig in- en uitlopen 
• Na het gereserveerde tijdslot de bibliotheek verlaten 
 
 
 
CONTACT 
De Bibliotheek HMSM is per mail te bereiken via: 
bibliotheek.hmsm@zuyd.nl  
en telefonisch op werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur via telefoonnummer: 
043 - 352 82 70  

 

mailto:bibliotheek.hmsm@zuyd.nl

