
Alle bibliotekerne har selvbetjent åbningstid hver dag fra 6-22. 
Se bibliotekernes betjente åbningstider på www.hedenstedbib.dk 
- eller få et visitkort med åbningstider på. 
 
 
 

Hedensted Bibliotek 
Østerbrogade 26 
8722 Hedensted 
Tlf. 7974 1370 
hedenstedbib@hedensted.dk 
 
Hornsyld Bibliotek 
Nørremarksvej 1B  
8783 Hornsyld 
Tlf. 7974 1388 
hornsyldbib@hedensted.dk
    
Juelsminde Bibliotek 
Wedelsgade 1  
7130 Juelsminde 
Tlf. 7974 1360 
juelsmindebib@hedensted.dk 
 

Tørring Bibliotek   
Kirkevej 10. 1. 
7160 Tørring    
Tlf. 7974 1350    
toerringbib@hedensted.dk 
  
Uldum Bibliotek    
Bakken 2   
7171 Uldum   
Tlf. 7974 1359   
uldumbib@hedensted.dk  

 

Velkommen på  

Hedensted 

Bibliotekerne 

LÅNEREGLER 

  
VIDEN &  

OPLEVELSER  

 



Bibliotekerne har mange gratis tilbud til dig. Du kan f.eks. 
 

 låne bøger, blade, spil, film og musik 
 bruge digitale tilbud - f.eks. eReolen og Filmstriben 
 bruge biblioteket som studieplads, mødested eller hygge i 

børnebiblioteket 
 læse aviser og få adgang til internettet 
 få hjælp til at finde bøger, materialer til opgaver m.m. 
 opleve udstillinger 
 

Du kan også deltage i vores arrangementer. Nogle er med  
betaling - andre er gratis. 
 

Bliv låner 
 

For at vi kan oprette dig som låner, skal du vise legitimation med 
CPR-nummer. Du kan selv oprette dig som låner med NemId på 
hedenstedbib.dk. Du kan bruge sundhedskortet som lånerkort 
eller du kan få et lånerkort.  
Du er ansvarlig for det, der bliver lånt på kortet.  
Hvis du mister dit sundhedskort/lånerkort, skal du give  
biblioteket besked for at undgå misbrug.  
Husk at fortælle os, hvis du får ny mailadresse eller nyt  
telefonnummer. 
 

På hedenstedbib.dk og på app’en ”Biblioteket” kan du se dine 
lån, forny, bestille materialer på Hedensted Bibliotekerne m.m.  
På bibliotek.dk kan du bestille materialer fra biblioteker i hele 
landet til afhentning på dit lokale bibliotek. 
 

Du kan låne og aflevere på alle Hedensted Bibliotekerne 
 

Lånetiden er normalt 30 dage - undtagen på spillefilm, der har 
14-dages lånetid. 
Afleveringsdatoer står på udlånskvitteringen og på din  
lånerkonto på hedenstedbib.dk og på app’en ”Biblioteket”.  
Du kan forny op til 2 gange (hvis materialet ikke er reserveret  
til andre). 
Når du afleverer i automaten, så husk at sikre dig, at alle  
materialer er afleveret.   

 
 
Aflever til tiden 
 

Rettidig aflevering skal ske senest på afleveringsdatoen i 
bibliotekets åbningstid. Du kan få en påmindelse på mail/sms 3 
dage, før du skal aflevere.   
 

Du skal betale et gebyr, hvis du afleverer for sent, uanset 
om du har modtaget en påmindelse eller ej. 
Det er dit ansvar at holde øje med afleveringsdatoen. 

 

Vi tilskriver gebyrer efter reglerne i Bibliotekslovens § 21. 
 

Hvis du skylder 200 kr. eller mere, bliver du udelukket fra at  
låne. Du er velkommen til at låne igen, når du har betalt. Du kan 
betale kontant på biblioteket i den betjente tid, med dankort på 
hedenstedbib.dk eller med MobilePay i app’en ”Biblioteket”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du får en saldoopgørelse i din e-boks, hvis du skylder 80 kr.  
eller mere til Hedensted Bibliotekerne. Det skyldige beløb kan 
blive overdraget til inddrivelse ved Hedensted Kommune. 
 

Hvis du ødelægger eller mister et materiale, skal du betale ny-
pris plus klargøring.  
Biblioteket hæfter ikke for skader på computer/spillemaskiner 
m.m., som et af bibliotekets materialer er skyld i.  

Overskridelse - antal dage Gebyr - voksne (fra 16 år) 

1-14 10 kr. 

Efter dag 15 Hjemkaldelse pr. mail/sms 

15-27 40 kr. 

28-44 80 kr. 

45- 200 kr. 

http://www.bibliotek.dk/

