Tarieven 2019
ONBEPERKT GENIETEN
VAN (ONLINE) BOEKEN,
TIJDSCHRIFTEN, FILMS
EN MUZIEK

Onze abonnementen
Met een standaard abonnement op de Bibliotheek bent u altijd voordelig uit.
Laat u onbeperkt inspireren voor de prijs van nog geen 2 boeken per jaar!

Klein

Standaard

Jeugd
tot 18 jaar

Jongeren
tot 25 jaar

€ 34 *

€ 56 *

€0*

€ 25 *

20 per jaar

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

Reserveren

1 euro
per item

gratis

gratis

gratis



E-books

6 per jaar

onbeperkt

onbeperkt **

6 per jaar



LuisterBieb

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt



PressReader









Internet pc

1e halfuur
gratis

onbeperkt

1e halfuur
gratis

onbeperkt

Korting op
activiteiten









Materialen lenen

* Prijs per jaar. Bij betaling via automatische incasso ontvangt u
een korting van €2,50 op de abonnementsprijs.
** Onbeperkt e-books lenen uit de jeugdcollectie en maximaal 6
uit de collectie voor volwassenen.

NIEUW

Goed om te weten over...
Inschrijven
Inschrijven kan online via onze website of
aan de balie in een van onze vestigingen.
Neem een geldig identiteitsbewijs mee bij
het aanvragen of ophalen van uw Bibliotheekpas.
Lenen en inleveren
Met uw Bibliotheekpas kunt u materialen
lenen en inleveren bij alle Bibliotheken in de
provincie Utrecht. U kunt met uw pas maximaal 10 items tegelijk lenen, die u 3 weken
mag houden. Sprinters mag u 1 week houden. Geleende materialen kunt u 2 keer verlengen, m.u.v. Sprinters en gereserveerde
boeken. Bij een klein abonnement geldt dit
als een extra uitlening.
Bij de meeste vestigingen kunt u ook buiten
openingstijden materialen inleveren in de
daarvoor bestemde bus.
Te laat-geld
U betaalt €0,20 te laat-geld per item per dag,
met een maximum per item van €5. Voor
Sprinters en materialen via Muziekweb en
Filmweb betaalt u €0,50 te laat-geld per
dag. De pas wordt tijdelijk geblokkeerd als
er langer dan 30 dagen een openstaand bedrag is of als dit bedrag hoger is dan €10.
Reserveren
U kunt maximaal 5 reserveringen tegelijk
open hebben staan. Materialen van onze
eigen vestigingen kunt u gratis reserveren.
Reserveren binnen de provincie kost €1 en
buiten de provincie €5. Het reserveren van
materialen via Muziekweb en Filmweb kost
€3. Sprinters kunnen niet gereserveerd worden.
Opzeggen
Uw abonnement is één jaar geldig en
wordt ieder jaar automatisch met een jaar
verlengd. Na een jaar is uw abonnement

maandelijks opzegbaar. U krijgt dan het
resterende bedrag terug met aftrek van
administratiekosten. Opzeggen kan via de
website of per post.
Uw gegevens
U kunt uw gegevens inzien en beheren via
‘Mijn menu’ op de website. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om, zoals vastgelegd in het privacyregelement dat te lezen
is op onze website.
De voorwaarden
Door het afsluiten van een abonnement of
door het gebruiken van de dienstverlening
in onze vestigingen, gaat u akkoord met
onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn te
lezen op onze website.
Mobiele apps
Met de app Bibliotheek Wise regelt u uw bibliotheekzaken waar u maar wilt. Voor het
lenen van e-books en luisterboeken kunt u
de apps Bibliotheek, LuisterBieb en VakantieBieb downloaden. En via de app PressReader leest u gratis (internationale) kranten en tijdschriften. Al deze apps zijn gratis
te downloaden voor Android en iOS.

Meer weten of hulp nodig?
De meeste antwoorden kunt u vinden
op onze website, maar natuurlijk
kunt u ook altijd terecht bij een van
onze medewerkers in de vestiging.
Liever telefonisch contact?
Kijk voor het telefoonnummer van
uw vestiging op onze website:
www.bibliotheekeemland.nl

