LAUKAAN KIRJASTOISSA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

Myöhästymismaksut ja myöhästymishuomautukset
Maksun aihe
Muistutusmaksu

Myöhässä
7-14 vrk,
varatusta aineistosta
huomautus lähetetään heti
eräpäivän jälkeen. Toinen
muistutus lähetetään 7-14
vrk ensimmäisen jälkeen.
Jos aineisto ei palaudu,
lähetetään lasku.
4 – 24 vrk
25 – 45 vrk
yli 46 vrk
4 – 10 vrk
11 – 17 vrk
yli 18 vrk
1-7 vrk
yli 8 vrk

Summa
1 €/ muistutus

1 €/laina
2 €/laina
3 €/laina
Myöhästymismaksu,
1 €/laina
laina-aika 7-14 vrk
2 €/laina
3 €/laina
Myöhästymismaksu,
1 €/laina
yölainat
2 €/laina/viikko,
enintään 5€/laina
Laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä. Palautusluukusta
palautettu aineisto käsitellään seuraavana aukiolopäivänä ja maksut määräytyvät sen
mukaan.
Laukaan kirjastojen lasten- ja nuortenosaston aineistosta ei peritä myöhästymismaksua.
Myöhästymismaksu,
laina-aika 28 vrk

Varausmaksut
Varausmaksu Laukaan kunnankirjaston aineistolle
0,50 €
Laukaan kirjastojen lasten- ja nuorten aineistosta ei peritä varausmaksua.
Seutuvaraus muista Keski-kirjastoista, kaikki aineisto
1€

Vuokrattavat tilat (pääkirjasto)
Näyttelyaula
Neuvotteluhuone
-laukaalaiset yhdistykset ja järjestöt
-muut
Opintosali
-avoimet, ei kaupalliset yleisötilaisuudet,
kansalaisopiston piirit, laukaalaiset
yhdistykset ja järjestöt
-muut

maksuton, näyttelyt ja yleisötilaisuudet
kirjastotoimenjohtajan harkinnan mukaan
- maksuton
- 18 € /1-4 tuntia, 30 € / yli 4 tuntia, sis.
ALV
-maksuton,
luovutetaan käyttöön
kirjastotoimenjohtajan
harkinnan mukaan
-18 €/ 1-4 tuntia, 30 € / yli 4 tuntia, sis. ALV

Muut maksut
Tulosteet ja kopiot

Uusi kirjastokortti
Kaukolainat

Kaukolainakopiot

Muovi- tai paperikassi
Kadonnut tai turmeltunut video, DVD-levy,
CD-rom-levy, atk-tallenne
Muu kadonnut tai turmeltunut
kirjastoaineisto

Vahingoittuneen aineiston
korjauskustannukset
Kadonnut tai rikkoutunut äänite- DVD-,
video tai muu av-kotelo
Kadonnut tai rikkoutunut moniviestinkotelo
Poistokirjat

0,20 € A4 mustavalkoinen
0,40 € A3 mustavalkoinen
0,60 € A4 värillinen
1,20 € A3 värillinen
2 €, aikuiset yli 15 v.
1 €, lapset alle 15 v.
-kotimaasta 3 – 5 €
-ulkomailta, kaikki kulut lähettäjäkirjaston
laskutuksen mukaisesti
-lähettäjäkirjaston laskutuksen mukaisesti,
kuitenkin enintään 5 € + yli 25 sivun
jaksosta lähtien 0,20 €/sivu.
0,30 €
10-50 € aineiston lainausmäärien mukaan
Uuden jälleenhankintahinta. Kuitenkin
kirjastotoimenjohtajalla oikeus harkintaan
aineiston kunnon mukaan (50-100% uuden
hankintahinnasta).
Kirjastotoimenjohtajan harkinnan mukaan,
enintään 10 €
1€
3€
kirjat 0,50-3 €, lehdet 0,20 €, lehtien
vuosikerrat 0,50-2 €

Vapaa-ajan lautakunta on vahvistanut Laukaan kunnankirjaston maksut 21.11.2013
Vapaa-ajan lautakunta on vahvistanut Laukaan kunnankirjaston tulosteiden ja kopioiden
maksut 28.5.2015.

