
MATRIX [Centrum voor nieuwe muziek] 
Huisregels 

Iedereen is welkom in het documentatiecentrum. Een lezerskaart is niet vereist. 

A. Registratie als gebruiker
Bij het registreren van een nieuwe gebruiker vragen wij de volgende gegevens: naam, voornaam,
adres, telefoon- en/of gsm-nummer, emailadres. Indien bovenstaande gegevens wijzigen, moeten
gebruikers dat meedelen.

B. Dienstverlening
Je kan steeds bij de aanwezige bibliotheekmedewerker terecht met al je vragen. De items uit de
collectie kunnen op verschillende manieren ter beschikking gesteld worden:

Raadplegen + uitlenen 

- Boeken
- CD’s
- DVD’s
- Partituren: formaat I, II en III

Uitsluitend raadplegen

- Tijdschriften
- Partituren formaat IV

E-Bronnen

Afhankelijk van de licentievoorwaarden kunnen studenten en personeelsleden van de KU 
Leuven bepaalde e-bronnen van thuis uit raadplegen. Externen kunnen de E-bronnen 
raadplegen op de gebruikers-PC in de leeszaal. 

Kopiëren, scannen en afdrukken is niet mogelijk in onze bibliotheek. 

C. Uitleen
De standaard uitleentermijn bedraagt 14 dagen. De uitleentermijn kan worden verlengd, op
voorwaarde dat het item niet door een andere lezer gereserveerd is. Indien de gebruiker het item
langer in zijn bezit heeft dan 14 dagen, kan de bibliotheek het item te allen tijde opvragen en ter
beschikking stellen van andere gebruikers.

Verlengen van de uitleentermijn kan telefonisch (+32 (0) 16 37 41 62) of via mail (melissa@matrix-
new-music.be). De gebruiker blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de items die hij/zij uitgeleend 
heeft. Het materiaal mag niet aan derden worden doorgegeven. Bij beschadiging of verlies van 
bibliotheekmateriaal brengt de gebruiker zelf een vervangend exemplaar aan of worden de kosten 
teruggevorderd van de gebruiker. 

Uitgeleende items moeten worden terugbezorgd aan de bibliotheek waar ze werden ontleend.  
Mits gemotiveerde aanvraag, kunnen de uitleenvoorwaarden aangepast worden voor onderzoekers 
verbonden aan de KU Leuven. 

D. Bezoek
In de open rekken in de leeszaal mag je vrij grasduinen. Voor partituren, CD’s en DVD’s uit het archief
spreek je de bibliotheekmedewerker aan. De leeszaal van de bibliotheek is een rustige ruimte.
Gebruik alleen afsluitbare flesjes drank.
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