
         

ZELFBEDIENING IS KINDERSPEL 

Uitlenen 

 Identificeer je met je A-kaart aan het zelfbedieningsstation. 
 Selecteer de optie om uit te lenen op het scherm. 

 Schuif je materialen één voor één over het gemarkeerde vlak. 
 De materialen worden automatisch op je A-kaart geregistreerd. 
 Je kan een uitleenticket afdrukken. 

Inleveren 

 Selecteer de optie om in te leveren op het zelfbedieningsscherm. 
 Schuif je materialen één voor één over het gemarkeerde vlak. 
 Controleer de inname op het beeldscherm. 
 De materialen zijn onmiddellijk van je A-kaart verwijderd. 

Verlengen 

 Identificeer je met je A-kaart aan het zelfbedieningsstation. 
 Selecteer de optie om uit te lenen. 
 Duid nadien de optie verlengen aan. 

 Selecteer het materiaal waarvan je de uitleentermijn wil verlengen. 

Materialen gereserveerd voor andere klant 

 Materialen die je inlevert en die voor een andere klant gereserveerd blijken te zijn, 
deponeer je in de gleuf aan de onthaalbalie. 

Klaarstaande materialen 

 Gereserveerde materialen op jouw naam, waarvan je bericht kreeg dat ze 
klaarstaan, vind je in de reserveringsbak aan de trap. 

Betalen 

 Betalen met bankkaart en cash betalen doe je aan de onthaalbalie.  
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