
Gratis gebruik van onlinebibliotheek.nl 
en jeugdbibliotheek.nl

•  Jeugd tot 18 jaar: onbeperkt e-books en luister-

boeken uit de jeugdcollectie en ‘Lezen voor je lijst’ 

met een maximum van 10 tegelijk.  

•  Jongeren Basis: maximaal 6 e-books en 

6 luisterboeken per jaar. 

• Volwassenen Basis en Volwassenen Compleet vanaf 

21 jaar: onbeperkt e-books, luisterboeken en cursussen met 

een maximum van 10 tegelijk.

• Freemium: gebruik onlinebibliotheek.nl niet inbegrepen.

De actuele voorwaarden lees je op onlinebibliotheek.nl en 

jeugdbibliotheek.nl 

Bezoekerspas

Wil je gebruik maken van onze publiekscomputers, kopiëren, 

scannen of printen? Dat kan met onze gratis bezoekerspas.

De pas is verkrijgbaar bij de informatiebalie ín de Bibliotheek.

Bibliotheek aan Huis 

Heb je een Volwassenen Compleet abonnement en ben je 

langere tijd niet in staat naar de Bibliotheek te komen, 

maar wil je wel graag materialen lenen? Dan komen 

we naar je toe! Meer informatie via 

info@bibliotheekrijnenvenen.nl 

of 0172-475771. Steun ons en 

word Vriend, doneren 

kan eenvoudig via 

bibliotheekrijnenvenen.nl

Ontdek alles van Knotsgekke 
experimenten tot Senioren-
colleges, van toffe workshops voor 
jongeren tot Voorleesfeestjes en 
van Proeftuinen tot Taalcafé!

www.bibliotheekrijnenvenen.nl www.bibliotheekrijnenvenen.nl

Ontdek de Bibliotheek Bibliotheek Rijn en Venen 

Er is van alles te beleven! Tarieven 2022
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De genoemde prijzen zijn per jaar tenzij anders vermeld.

Inschrijfkosten 
Eénmalig € 3,50 (Geen inschrijfkosten voor jeugd t/m 2 jaar)

Jeugd
(zónder Toptitels) 

 Basis jeugd 0 tot 18 jaar gratis 

 Compleet jeugd 0 tot 18 jaar € 12,50 

Jongeren
 Freemium jongeren 18 tot 25 jaar gratis

 Basis 18 tot 21 jaar  € 21,00 

Volwassenen  
 Basis € 44,50

 Basis per maand* € 4,10

 Compleet € 53,00

 Compleet per maand* € 4,80

* Per maand betalen voor het volwassenen abonnement  

kan alleen als je gebruik maakt van automatische incasso.  

Ben je al lid en wil je ook overstappen op maandelijkse  

betaling? Dat kan aan het einde van je abonnementsperiode.

Materialen

Boeken, tijdschriften

Toptitels

Luisterboeken

Daisy-roms

Speelotheek

Leeskringkoffer

Cd’s (via netwerk + Muziekweb)

DVD’s (informatief)

DVD’s (speelfilms en muziek)

Leentermijn 

4 weken

1 week

4 weken

4 weken

4 weken

6 weken

2 weken

4 weken

1 week

Leengeld  

per object

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

€ 16,00

€ 1,70

gratis

€ 2,00

Te-laat-geld 

per dag 

€ 0,15

€ 0,50

€ 0,15

€ 0,15

€ 0,15

€ 0,25

€ 0,25

€ 0,50

Reserveren

Binnen Bibliotheek Rijn en Venen

Binnen Wise Bibliotheken  

(Noord- en Zuid-Holland) en cd’s

Boeken buiten het netwerk

Overige tarieven

Nieuwe pas

Internet per uur

Gebruik Word/Excel/Powerpoint

Gebruik diverse databanken

Kopie/print zwart-wit A4

Kopie/print zwart-wit A3 (indien mogelijk)

Kopie/print kleur A4

Kopie/print kleur A3 (indien mogelijk)

€ 3,50

€ 1,00 (vanaf 1 maart 2022:  

eerste 2 uur gratis)

gratis

gratis

€ 0,10

€ 0,20

€ 0,40

€ 0,80

gratis bij alle abonnementen  

(m.u.v. spelmaterialen Speelotheek  

en Toptitels)

€0,80 (gratis voor houders Compleet 

abonnement)

€ 6,50

Welk  
abonnement  

past het beste 
 bij mij?

Basis

Materialen

Boeken, tijdschriften

Toptitels

Luisterboeken

Daisy-roms

Speelotheek

Leeskringkoffer

Cd’s (via netwerk + Muziekweb)

DVD’s (informatief)

DVD’s (speelfilms en muziek)

Leentermijn 

6 weken

2 weken

6 weken

6 weken

6 weken

6 weken

2 weken

6 weken

1 week

Leengeld  

per object

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

€ 16,00

€ 1,70

gratis

gratis

Te-laat-geld 

per dag 

€ 0,00

€ 0,50

€ 0,00

€ 0,15

€ 0,15

€ 0,25

€ 0,25

€ 0,50

CompleetAbonnementen Freemium 
Op je 18e passen we je abonnement automatisch aan naar Freemium   

• 12 materialen per jaar / 4 weken lenen

• Gratis reserveren binnen Bibliotheek Rijn en Venen

• Geen toegang tot onlinebibliotheek.nl

• Meer lenen? Kies dan voor een betaald jongeren of  

 volwassenen abonnement

Compleet

• 15 materialen per keer / 6 weken lenen 

• Toptitels 2 weken lenen 

• Gratis reserveren bij Wise Bibliotheken Noord- en Zuid-Holland 

• Boetevrij lenen (lees de voorwaarden op bibliotheekrijnenvenen.nl) 

• Zie voorwaarden onlinebibliotheek.nl op pagina 5

Basis      
• 10 materialen per keer / 4 weken lenen 

• Toptitels 1 week lenen 

• Gratis reserveren binnen Bibliotheek Rijn en Venen

• Zie voorwaarden onlinebibliotheek.nl op pagina 5
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