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LAUKAAN KUNNANKIRJASTON MAKSUT JA KORVAUKSET

MUUT MAKSUT

MYÖHÄSTYMISMAKSUT JA MYÖHÄSTYMISILMOITUSMAKSU

Noutamattoman varauksen maksu
2,00 €/varaus
Ei peritä lasten- ja nuortenosaston aineistosta.

Laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä. Palautusluukusta palautettu
aineisto käsitellään seuraavana aukiolopäivänä ja maksut määräytyvät sen mukaan.
Myöhästymismaksu 0,20 €/vuorokausi/laina (enimmäissumma 6,00 €/laina)
Myöhästymismaksu alkaa kertyä eräpäivää seuraavana päivänä.
Laukaan kirjastojen lasten- ja nuortenosaston aineistosta ei peritä myöhästymismaksua, vain
myöhästymisilmoitusmaksu.
Myöhästymisilmoitusmaksu 1,00 €/lähetetty ilmoitus
Maksu kirjautuu, kun kirjasto lähettää myöhästymisilmoituksen sähköpostilla, tekstiviestillä
tai kirjeenä.
Ensimmäinen myöhästymisilmoitus lähetetään 7 vrk eräpäivän jälkeen.
Toinen myöhästymisilmoitus lähetetään 14 vrk kuluttua ensimmäisen ilmoituksen
lähettämisen jälkeen.
Varatusta aineistosta ilmoitus lähetetään heti eräpäivän jälkeen.
Jos aineisto ei palaudu, lähetetään lasku. Laskutuslisä 5,00 €.
Mikäli aineistoa ei palautuskehotuksista ja laskusta huolimatta palauteta tai korvata, perintä
siirtyy perintätoimistolle, joka perii kirjaston saatavien lisäksi omat kulunsa.

VARATTAVAT TILAT (PÄÄKIRJASTO)

Kaukolainat
Yleiset kirjastot, Varastokirjasto
Korkeakoulukirjastot
Ulkomailta
Kaukolainakopiot
Tulosteet ja kopiot
A4 mustavalkoinen
A4 värillinen
A3 mustavalkoinen
A3 värillinen

3,00 €/laina
8,00 €/laina
lähettäjäkirjaston laskutuksen mukaisesti
lähettäjäkirjaston laskutuksen mukaisesti

0,20 €
0,60 €
0,40 €
1,20 €

Muovi- tai paperikassi
0,50 €
Kadonneen tai tuhoutuneen kortin uusiminen
Asiakas 15 v. tai yli
2,00 €
Asiakas alle 15 v.
1,00 €
Kadonnut tai turmeltunut aineisto
Korvaustavasta on aina sovittava kirjaston kanssa.
Asiakas tuo tilalle vastaavan kappaleen tai maksaa voimassa olevan korvaushinnan
(hankintahinta).
Aineistokohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi dvd-, blu-ray-, vhs- tai cd-rom-tallenteita ei voi
korvata vastaavalla aineistolla.
Cd-, dvd- tai muu av-kotelo kirjaston harkinnan mukaan 1-3 €.
Vahingoittuneen aineiston korjauskustannukset kirjaston harkinnan mukaan.

Näyttelyaula
Näyttelyt ja yleisötilaisuudet

maksuton

Neuvotteluhuone
Laukaalaiset yhdistykset ja järjestöt
Muut

maksuton
18 €/1–4 tuntia, 30 €/yli 4 tuntia

Poistetun aineiston hinnat
Kirjat
0,50–3,00 €
Lehdet
0,20 €, vuosikerrat 0,50–2,00 €

maksuton
(kirjaston harkinnan mukaan)

Kaikki maksut sisältävät ALV:n.

Opintosali
Avoimet, ei-kaupalliset yleisötilaisuudet;
laukaalaiset yhdistykset ja järjestöt;
kansalaisopiston piirit
Muut

Vapaa-ajan lautakunta on vahvistanut Laukaan kunnankirjaston maksut 16.12.2016
18 €/1–4 tuntia, 30 €/yli 4 tuntia

