
Provinciaal Documentatiecentrum Atlas
Warandestraat 42 - 2300 Turnhout - T 014 72 40 20
docat las turnhout@prov inc ieantwerpen .be
www.provincieantwerpen.be  docAtlas. 

Inhoudelijk advies

Tijdens de openingsuren met advies kan een 

docAtlas medewerker je wegwijs maken in het 

uitgebreide aanbod. Aarzel niet en spreek ons 

aan!!

Wil je advies terwijl we er niet zijn?

• mail je vraag naar 

docatlasturnhout@provincieantwerpen.be

• bel naar docAtlas Antwerpen: T 03 203 57 50

- di: van 17 tot 19 uur

- do: van 10 tot 17 uur 

• doe online inspiratie op: 

- bekijk op de website onze selectielijsten, 

digitale dossiers en vormingen in open 

aanbod

- volg onze themaborden op Pinterest 

(‘docAtlas’)

Praktisch Welkom in

Ben je op zoek naar leermiddelen Nederlands voor 
anderstaligen? Of naar materialen om met je klas, 
school of groep te werken aan burgerschap of 
welbevinden? DocAtlas helpt je op weg met een 
aanbod van 35 000 leermiddelen!

In deze folder vind je info over de werking van 
docAtlas Turnhout tijdens de openingsuren met 
advies en die met zelfuitleen .

Heb je graag tips over hoe je de online catalogus 
het best kan doorzoeken? Scan de QR-code voor 
een instructiefilmpje.

docAtlas
MET ADVIES ZELFUITLEEN

MA 10 tot 20 uur

DI 10 tot 17 uur 10 tot 20 uur

WO 10 tot 17 uur 10 tot 20 uur

DO 10 tot 20 uur

VR 10 tot 17 uur 10 tot 17 uur

ZA 10 tot 17 uur

O P E N I N G S U R E N



Lenen

Materiaal ontlenen kan enkel als je een docAtlas 
lidkaart hebt. Elk lid mag maximaal tien items 
(boeken, leermiddelen, tijdschriften) ontlenen. De 
leentermijn is vier weken. Een lidkaart kost 5 euro 
en is een jaar geldig.

Reserveren 

Materialen reserveren kan via het reservatie-

formulier op onze website of een e-mail naar 

docatlasturnhout@provincieantwerpen.be

Verlengen

Verlengen kan enkel als de leentermijn nog niet 

verstreken is. Uitgeleende materialen kan je één 

keer met vier weken verlengen, tenzij iemand an-

ders ze gereserveerd heeft. 

Verlengen kan via:

• de zelfuitleen van docAtlas

• de functie ‘Mijn bibliotheek’ op onze website

• telefoon: 03 203 57 50

• mail: docatlasturnhout@provincieantwerpen.be

Belangrijk: ontleende materialen van Bibliotheek 
Turnhout kan je niet via de zelfuitleen verlengen.

MET ADVIES ZELFUITLEEN

Inleveren 
spelmateriaal, 
tijdschriften, boeken

Inleveren koffer 
(op maat)

MET ADVIES ZELFUITLEEN

Lenen met 
openstaande boete 
< 10 euro

Lenen met 
openstaande boete 
> 10 euro

Lid worden

Lidmaatschap 
vernieuwen

Reservering ophalen

Koffer (op maat) lenen

Inleveren

Gebruik de zelfuitleen om in te leveren. Scan 

je materiaal en plaats het in de inleverkar 

rechts van de balie. Grote materialen die niet 

in de kar passen kan je onder de balie plaatsen. 

Een koffer inleveren kan enkel tijdens de 

openingsuren met advies.


