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1 Voor wie?  

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden bepalen onder welke voorwaarden een bibliotheek 

gebruik kan en mag maken van het aanbod “Fundel inwonermodel”.  

2 Uitleenlicentie voor digitale Fundels  

Een “Uitleen licentie voor prentenboek Fundels inwonermodel”:  geeft een 

bibliotheek het recht om gedurende dat kalenderjaar aan aan al haar eindgebruikers 

en voor elke gebruiker over dat jaar gespreid 7 “prentenboek Fundels” elk voor 4 

weken uit te lenen  via de Fundels app voor Android en iOs, zowel tablet/ iPad als 

smartphone.  

 

2.1 Een “Uitleen licentie voor AVI Fundels inwonermodel”: geeft een bibliotheek het 

recht om al haar eindgebruikers en voor elke gebruiker over dat jaar gespreid 7 “AVI 

Fundels” uitleent via uit te lenen via de Fundels app, die voor AVI Fundels enkel 

beschikbaar is op iOs-tablets.   

 

3 Beschikbaarheid digitale Fundels binnen de bib 

3.1 De bibliotheken met een “uitleen licentie voor Prentenboeken Fundels inwonermodel” 

krijgen tevens  een “Licentie voor prentenboek Fundels binnen de bib” waarmee 

ze  “Prentenboek Fundels” beschikbaar mogen stellen binnen de muren van de bib op 

vijf PC’s en/of tablets in eigendom of onder beheer van de bib. Voor bibliotheken die 

meerdere filialen hebben, kan het aantal toestellen waarop de bibliotheek Fundels 

beschikbaar mag stellen, worden verhoogd op aanvraag.   

3.2 De bibliotheken met een “uitleen licentie voor AVI Fundels inwonermodel” krijgen 

tevens  een “Licentie voor AVI Fundels binnen de bib” waarmee ze  “AVI Fundels” 

beschikbaar mogen stellen binnen de muren van de bib op vijf iPads in eigendom of 

onder beheer van de bib. Voor bibliotheken die meerdere filialen hebben, kan het 

aantal toestellen waarop de bibliotheek Fundels beschikbaar mag stellen, worden 

verhoogd op aanvraag.   

3.3 De code voor activatie van de “Licentie voor prentenboek Fundels binnen de bib” 

en/of “Licentie voor AVI Fundels binnen de bib” wordt door Bibnet aan de bibliotheek 

bezorgd ten laatste 5 werkdagen na de bestelling.  

 

4 Toegang voor de eindgebruikers 

4.1 Fundels worden gebruikt in een app.  De Fundels-app is gratis te downloaden via de 

distributieplatformen voor de betreffende toestellen:  
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4.2 Daarnaast is Fundels Prentenboeken ook beschikbaar voor Windows-PCs. Hiervoor 

dient de nodige software te worden geïnstalleerd. Deze software is niet beschikbaar 

voor Mac. Ze is evenmin beschikbaar voor Fundels AVI.  

4.3 De eindgebruiker krijgt toegang binnen de Fundels-app of PC-toepassing tot de 

uitlening (=download) via een geldige authenticatie met ‘Mijn Bibliotheek’ of via ‘Mijn 

Bibliotheek tickets’. 

4.4 De toegang tot de Fundels-apps valt volledig onder de gebruiksvoorwaarden van Mijn 

Bibliotheek. 

4.5 Elke  ontlening door een eindgebruiker van een “prentenboek Fundel” of “AVI Fundel” 

wordt in mindering gebracht van de 7 ontleningen waar de eindgebruiker dat 

kalenderjaar recht op heeft. 

4.6 Eén gebruiker (=één Mijn Bibliotheek-profiel) kan nooit meer dan 7 ontleningen doen 

in een kalenderjaar.  

4.7 Bij het uitlenen van een “prentenboek Fundel”/ “AVI Fundel” verkrijgt de 

eindgebruiker het recht om gedurende 4 weken vanaf de datum van uitlening de 

“prentenboek Fundel” / “AVI Fundel”  te gebruiken op het toestel (PC of mobiel 

toestel) waarop de “prentenboek Fundel” / “AVI Fundel”  werd gedownload. 

4.8 De uitleenduur is niet verlengbaar. Een Fundel kan door één Mijn Bibliotheek-

gebruiker slechts één keer ontleend worden.  

4.9 Er is de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en het beheer van de 

Fundels-app en PC-software. Noch Bibnet, noch haar leveranciers, kunnen echter 

instaan voor het foutloos en ononderbroken installeren en functioneren van de 

Fundels-app en geven geen individuele technische ondersteuning. Bibnet aanvaardt 

hiervoor geen aansprakelijkheid. Technische problemen kunnen gesignaleerd worden 

aan support@fundels.com  

4.10 Om Fundels prentenboeken of AVI Fundels in de Fundels-app zichtbaar te maken en 

te selecteren voor het lezen, is een online verbinding vereist.  

5 Activatie, opzeg en verlenging 

5.1 Activatie van de licentie van de bibliotheek gebeurt binnen de 5 werkdagen na 

bestelling. De bibliotheek ontvangt een bericht van Bibnet op het moment dat haar 

licentie geactiveerd wordt.  

5.2 Licenties worden stilzwijgend verlengd per kalenderjaar. Opzegging moet expliciet 

gebeuren.  Licenties kunnen opgezegd worden vóór 10 december.   

5.3 Op 1 januari van elk jaar worden, indien de licentie verlengd werd, de tellers herstart. 

Alle gebruikers hebben dan opnieuw recht op 7 uitleningen.   

6 Rapportering 

6.1 Rapportering van het aantal (unieke) gebruikers, het aantal uitleningen en het aantal 

uitleningen per gebruiker, wordt verzekerd binnen ‘Mijn Bibliotheek’.  

7 Facturatie 

7.1 Facturatie van de licenties gebeurt pro rata per kalenderjaar: dat betekent dat een 
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bibliotheek die in juni een bestelling plaatst, alleen de resterende maanden van het 

jaar gefactureerd krijgt. In geval van een bestelling in juni zijn dit nog zes maanden, en 

zal de bibliotheek dus de helft van de totale licentieprijs aangerekend krijgen.  

7.2 De dagen van de maand waarin de bib besteld worden niet gefactureerd; een 

bibliotheek die op 3 juni een bestelling plaatst, en van wie de licentie op 8 juni wordt 

geactiveerd, wordt gefactureerd vanaf de maand juli tot en met december.  

7.3 Bestellingen geplaatst in de maand december worden gefactureerd vanaf januari het 

volgende jaar tot december het volgende jaar.  

7.4 De facturatie gebeurt door Bibnet.  

 


