
Vaski-bibliotekens avgifter och ersättningar
från 1.6.2021
Alla avgifter på listan nedan är momsfria.

FÖRSENINGS-, PÅMINNELSE- OCH INDRIVNINGSAVGIFTER
Förseningsavgift 30 cent/lån/dag 

Avgiften är högst 9 €/lån
Påminnelse (första påminnelsen) 1,50 €

Andra påminnelsen 3 €

Fakturerings- och indrivningsavgifter Enligt kommunens egen praxis

 
ANDRA AVGIFTER
Adresskontroll i befolkningsdatasystemet 1,50 €

Material du inte hämtat 2 €

Nytt bibliotekskort 
(då kortet tappats bort eller gått sönder)

2 €

Fjärrlånebeställning 4 € + avgifter för det bibliotek som skickar 
materialet

Material som tappats bort eller förstörts Inköpspris, gångbart pris  
eller nytt exemplar

Filminspelning eller motsvarande material 
som tappats bort eller förstörts

Upphovsrättsavgift +  
inköpspris eller gångbart pris

Annan ersättning för skadat material Enligt bibliotekets bedömning
 
När materialet du lånat är en vecka (7 dygn) försenat  
skickar biblioteket en första påminnelse till dig.

När material som du har lånat är tre veckor (21 dygn) försenat  
får du en andra påminnelse.  
Den här andra påminnelsen skickas alltid som brev.

Du måste betala både förseningsavgiften  
och en avgift för påminnelsen.

Om du har tappat bort materialet eller  
det har skadats ska du ersätta för det.  
Ersättningspriserna bestäms av det bibliotek som äger materialet. 

Filminspelningar och vissa andra motsvarande material  
kan inte ersättas med ett nytt exemplar.  
I ersättningsavgifter av dessa material ingår en upphovsrättsavgift.

Du förlorar din lånerätt, om du har avgifter för 15 euro eller mera. www.vaskibiblioteken.fi



Lånetider och typer av material i Vaski-biblioteken
från 1.6.2021

MATERIALTYP LÅNETID
Bok
Bok + CD eller DVD
CD-ROM
Karta
Noter och partitur
Ljudinspelningar (musik och tal)

28 dygn

Tidskrifter
Joker-material
Videospel
DVD- och Blu-ray -skivor
Andra videoinspelningar

14 dygn

Föremål, till exempel: 
- instrument
- brädspel
- säsongkort
- konstverk (målningar och fotografier)

Lånetiden varierar

E-material (e-böcker och e-ljudböcker) 7 eller 14 dygn

Föremål och fjärrlån måste återlämnas  
till samma bibliotek som de lånades från.  
Du kan återlämna annat material till vilket som helst Vaski-bibliotek. 

Du kan låna upp till fem videospel för barn eller ungdomar  
och fem videospel för vuxna åt gången.  
Det finns ingen gräns för antalet reserveringar. 

Lån kan vanligtvis förnyas fem gånger.  
Joker-material och reserverat material  
kan inte förnyas.

E-material har olika långa lånetider.  
Kolla instruktionerna för e-material i Vaski-nätbiblioteket  
på adressen www.vaskibiblioteken.fi

LÄTTLÄST


