
Protocol Bibliotheek 
Versie 30 april 2020 
 
Introductie 
De Bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium hervat haar werkzaamheden voor studenten deels, waardoor 
het vanaf woensdag 6 mei weer mogelijk is om aangevraagde boeken en bladmuziek op te halen en terug te 
brengen. Studeren in de bibliotheek is nog niet mogelijk. 
 
Reserveren 
Iedere weekdag is er een bibliothecaris aanwezig om online studenten te ondersteunen met hun vragen en 
reserveringen. De bibliotheek is bereikbaar via: 

• Telefoon: 070 – 3151572 
• E-mail: library.kc@koncon.nl  

 
Geef je volledige naam, studentnummer en contactgegevens door en uiteraard de details van de gevraagde 
materialen. Of voeg een ‘screenshot’ toe. Het is ook mogelijk een reservering te maken via de online catalogus. 
 
Ophalen van materialen 
Je ontvangt een bevestigingsbericht zodra aangevraagde materialen gereed zijn. Er wordt dan afgesproken op 
welke dag je de materialen komt ophalen bij de ingang van het gebouw op weekdagen tussen 10.00 – 16.00 uur. 

Inleveren van materialen 
Je kunt materialen inleveren bij de ingang van het gebouw op weekdagen tussen 10.00 – 16.00 uur. De 
inleverdatum voor alle materialen is gesteld op 31 augustus om boetes te voorkomen voor diegenen die het KC 
gebouw niet willen of kunnen bezoeken. 
 
 
 
 
Procotol Library 
Version 30 April 2020 
 
Introduction 
As of May 6, it is possible to pick up requested books and scores from the Royal Conservatoire library and return 
books and scores only. It is not yet possible to study in the library. 
 
How to make a reservation? 
Every weekday there will be a librarian available to help and talk with students through e-mail and phone.  

• Phone number: 070 – 31 51 572 
• E-mail: library.kc@koncon.nl 

 
Don’t forget to mention your full name and student number and off course detailed information (author, title, 
systematic code) on the requested books or topics. Or simply add a screenshot to your mail. You can also make a 
reservation via the online catalogue.  

Picking up materials 
You will receive notice when your request is ready and set the day on which you will come to pick up the items at 
the reception. This service is provided weekdays 10.00 – 16.00 hours. 
 
Due date 
It is possible to return materials weekdays 10.00 – 16.00 hour at the entrance of the building (reception). The due 
date for all loans has been set to August 31, to prevent fines for those who can or will not visit the library for the 
time being. 
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