
De Bibliotheekcollectie van Campus Koekelberg verhu ist naar 
Campus Stormstraat  
 
Wat dit concreet betekent, lees je hier. 
 
Enkele vragen en antwoorden 
 
1. Tot wanneer kan ik werken uitlenen ? 

- Vanaf maandag 17 mei tot en met vrijdag 21 mei leen je werken met een gewone 
leentermijn uit tot 27 augustus. 
Laatstejaarsstudenten en Erasmusstudenten lenen uit tot vrijdag 18 juni. 

 
2. Stopt vanaf 25 mei de dienstverlening van de bibliotheek? 

- Nee, de databanken blijven raadpleegbaar via bib.hubrussel.be, ook van thuis uit. 

- Als Associatiestudent kan je gratis terecht in alle Associatiebibliotheken. 

Na registratie kan je daar ook werken uitlenen (zie 

http://ub.bib.kuleuven.ac.be/associatie/). 

- Eenmaal per dag, tijdens de voormiddag, zullen de mails aan bibkb@hubrussel.be 

gelezen en beantwoord worden. 

 

3. Waar kan ik uitgeleende werken inleveren ? 
- Van 25 mei tot en met 18 juni kan je alle werkdagen uitgeleende werken inleveren 

in de bib tot 14 u. Van 21 juni tot en met 09 juli en van 16 augustus tot en met 31 

augustus van 9u tot 12u en van 13u tot 14u. 

 

4. Kan ik werken verlengen ? 
- Werken kunnen verlengd worden tot en met 27 augustus,  tenzij ze gereserveerd 

zijn. 
- Aangezien je bij verlenging een bijkomende leentermijn van 14 dagen krijgt vanaf 

de dag van aanvraag , heeft verlengen pas zin vanaf woensdag 25 augustus. 

- Je kan verlengen: 

• door langs te komen in de bib 

• door te telefoneren naar 02 4124311 

• door je aan te melden via de catalogus 

(het nummer onder je barcode is je GebruikersID en, bij een eerste 

aanmelding, ook je paswoord). 

• door een mailtje te sturen naar bibkb@hubrussel.be (met vermelding 
‘Verlengen’ in het onderwerp) 

- Vermeld steeds het nummer onder de barcode op je studentenkaart. 

- Het bibliotheekpersoneel zendt een bevestigingsmail met vermelding van de 

nieuwe inleverdatum. 

 

5. Kan ik werken reserveren ? 
- Ja, maar hou er wel rekening mee dat deze werken misschien pas vanaf 30 

augustus beschikbaar zijn. 

- Je kan uitgeleende werken reserveren: 
•••• via een mail naar bibkb@hubrussel.be (met vermelding ‘Reserveren’ in het 

onderwerp). 

- Vermeld steeds je naam en het nummer onder de barcode op je studentenkaart. 

- Geef de volledige bibliografische gegevens van het gewenste werk: auteur, titel, 

deel, jaar,... 

 

6. Wanneer en waar kan ik gereserveerde werken afhalen ? 
- Wanneer een gereserveerd werk wordt ingeleverd, wordt er automatisch een mail 

verzonden naar je student.hubrussel.be-adres. 

- Je beantwoordt deze mail en geeft aan wanneer je dit werk kan komen afhalen. Dit 

in overleg met het bibpersoneel.  



Je moet dit wel ten laatste een dag vooraf melden. 

- Alleen op die aangegeven dag zal je reservatie klaarliggen op de plaats 

overeengekomen met het bibpersoneel.   

 

7. Kan ik na 1 juli werken uit de collectie opvragen ? 
- Omwille van de verhuis zullen de bibliotheekmaterialen niet beschikbaar zijn tot 

eind juni. 

- Werken uit de collecties Bedrijfsmanagement, Office management  en Toegepaste 

Informatica zullen in principe vanaf donderdag 1 juli opnieuw beschikbaar zijn in 

de nieuwe centrale bibliotheek, ’t Serclaesgebouw. 

- Indien je een werk wenst uit te lenen dat volgens de catalogus aanwezig is (groen 

vinkje of status ‘beschikbaar’), 
zend je een mail naar bibkb@hubrussel.be  (met vermelding ‘Aanvraag’ in het 
onderwerp). 

- Je vermeldt volgende gegevens in je mail: 

• je naam en het nummer onder de barcode op je studentenkaart, 
• het gewenste werk (auteur, titel, plaatsingsnummer ), 

- Je ontvangt een bevestigingsmail. 
- Het gevraagde werk moet op de gewenste datum afgehaald worden, dit in afspraak 

met het bibpersoneel.  

- Opgelet: 

Indien je nog achterstallige werken moet inleveren of nog boetes moet betalen, 
zullen we je contacteren via mail (op je student.hubrussel.be-adres) met de vraag om 

dit eerst in orde brengen. 

• Achterstallige werken kunnen tot en met 9 juli en van 16 augustus tot en met 31 

augustus in de bibliotheek ingeleverd worden  elke werkdag van 9u tot 12u en van 

13u tot 14u. 

• Boetes kunnen betaald worden in de bibliotheek 

 

 

8. Waar kan ik documenten printen ? 
- Tot en met 9 juli en vanaf 16 augustus tot en met 31 augustus kan je 

examenkaarten en andere documenten printen in de bibliotheek van 9u tot 

12u en van 13u tot 14u. 
 

9. Waar kan ik documenten kopiëren ? 
- Je kan documenten kopiëren op het kopieertoestel in de hal en in de 

bibliotheek of in de kopieerwinkels in de buurt. 


