ABONNEMENTEN

2018
Geldig vanaf 1 december 2017

Eénmalige inschrijfkosten alle abonnementen

€3,50

Gratis inschrijven bij betaling via automatische incasso
Na 1 jaar wordt uw abonnement omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd met een
wettelijke opzegtermijn van 1 maand

VOLWASSENEN 18+

Bedrag per jaar

COMPLEET







BASIS








€43

Toptitels 1 week lenen
10 materialen tegelijk lenen
4 weken uitleentermijn
Gratis reserveren binnen de bibliotheek Rijn en Venen
Gratis gebruik van de landelijke online bibliotheek met e-books, luisterboeken en cursussen

HUISGENOTENPAS


€53

Boetevrij* lenen van boeken, tijdschriften en bladmuziek
Toptitels 2 weken lenen
15 materialen tegelijk lenen
6 weken uitleentermijn
Gratis reserveren binnen Wise netwerk, bijna alle bibliotheken in Noord- en Zuid Holland
Gratis gebruik van de landelijke online bibliotheek met e-books, luisterboeken en cursussen

De huisgenotenpas wordt gekoppeld aan de pas van een betalend gezinslid
met een Compleet 18+ of Basis 18+ abonnement
Uitleenvoorwaarden zijn identiek aan die van het basisabonnement
(excl. e-books en cursussen etc. via www.onlinebibliotheek.nl)

* vraag naar de voorwaarden

€12,50

JEUGD 0 - 17 jaar
BASIS





gratis

10 jeugdmaterialen tegelijk lenen
4 weken uitleentermijn
Gratis reserveren binnen de bibliotheek Rijn en Venen
Gratis gebruik van de landelijke online jeugd bibliotheek:
 e-books uit de jeugdcollectie (A,B en C boeken)
 'Lezen voor je lijst boeken' lenen.
 6x per jaar een D e-book of volwassen titel lenen

COMPLEET JEUGD






Bedrag per jaar

boetevrij lenen

€12,50

Boetevrij* lenen van boeken, tijdschriften en bladmuziek
15 materialen tegelijk lenen
6 weken uitleentermijn
Gratis reserveren binnen Wise netwerk, bijna alle bibliotheken in Noord- en Zuid Holland
Gratis gebruik van de landelijke online jeugd bibliotheek:
 e-books uit de jeugdcollectie (A,B en C boeken)
 'Lezen voor je lijst boeken' lenen.
 6x per jaar een D e-book of volwassen titel lenen

* vraag naar de voorwaarden van boetevrij

INSTELLINGEN
INSTELLINGSABONNEMENT




30 materialen tegelijk lenen
6 weken uitleentermijn (verlengen niet mogelijk)
Gratis reserveren binnen bibliotheek Rijn en Venen

Bedrag per jaar
€52

OVERIGE VOORWAARDEN
MATERIALEN

Leentermijn
COMPLEET
abonnement

(Luister)boeken, tijdschriften, bladmuziek
Toptitels
Daisy-roms
Leeskringkoffer
Cd’s (via netwerk + Leendirect)
DVD’s (volw.+jeugd informatief)
DVD’s (volw.+jeugd speelfilms/muziek)*
CD/DVD-roms (volw.+jeugd informatief)

6
2
6
6
2
6
4
6

weken
weken
weken
weken
weken
weken
weken
weken

Leentermijn
BASIS
abonnement
4
1
4
6
2
4
4
4

weken
week
weken
weken
weken
weken
weken
weken

Te laat

Te laat

Leen

geld
per dag
COMPLEET

geld
per dag
BASIS

geld
per
object

€ 0,00
€ 0,50
€ 0,15

€ 0,15
€ 0,50
€ 0,15

€
€
€
€

€
€
€
€

gratis
gratis
gratis
€ 16,00
€ 1,70
gratis
€ 2,00
gratis

0,25
0,25
0,50
0,25

0,25
0,25
0,50
0,25

* Leengeld Compleet abonnement DVD’s (volw. + jeugd speelfilms/muziek) is gratis

RESERVEREN
Reserveren
Reserveren
Reserveren
Reserveren

binnen Rijn en Venen
binnen Wise netwerk
boeken buiten netwerk
dvd's en luisterboeken buiten netwerk

gratis alle abonnementen
€ 0,80 gratis voor houders Compleet abonnement
€ 6,50
€ 2,50

OVERIGE TARIEVEN
Nieuwe pas
Fotokopie zwart/wit A4
Fotokopie zwart/wit A3 (indien mogelijk)
Fotokopie kleur A4
Fotokopie kleur A3 (indien mogelijk)

€
€
€
€
€

3,50
0,10
0,20
0,30
0,60

Printen van internet zwart/wit
Printen van internet kleur
Gebruik internet per 15 min.
Thee/koffie

€
€
€
€

0,10
0,30
0,25
0,50

BOETEVRIJ LENEN

MET EEN
COMPLEET ABONNEMENT
Hieronder leggen we uit hoe boetevrij lenen werkt.
Heb ik dan nooit boetes meer?
Er is een aantal uitzonderingen op het boetevrij lenen.
Bij het te laat inleveren van Toptitels, DVD’s en CD’s betaal je nog wel boete.
Wel mag je met een Compleet abonnement de Toptitels twee weken in plaats van één week
lenen.
Hoe lang mag ik lenen?
Je mag boeken (behalve Toptitels) 6 weken houden. Je kunt, als je dat wilt, in de 5e week
een inleverattentie van ons ontvangen. Als de titel niet door iemand anders gereserveerd is,
dan kun je de leentermijn 2x verlengen.
Wat gebeurt er als ik mijn boeken te laat inlever?
Uiteraard verwachten we wel van je dat je de materialen op tijd terug brengt. Als je dit na
een herinnering van ons nog niet hebt gedaan, dan kun je even niets lenen tot je de
materialen weer hebt ingeleverd.
Als je de materialen helemaal niet inlevert, dan gaan wij er van uit dat je het materiaal
graag wilt houden. Dat is geen probleem. We sturen je dan een rekening voor de kosten van
het materiaal, zodat wij het, indien mogelijk, kunnen vervangen.
Op die manier kunnen andere leners zo’n titel dan ook weer lenen.
Houd er wel rekening mee dat een bibliotheekboek duurder is dan wanneer je het in de
boekhandel aanschaft. Onze boeken worden namelijk geplastificeerd en voorzien van een
speciale chip.
Zodra je betaald hebt, kun je gewoon weer lenen.
Is het lenen van e-books ook boetevrij?
Het uitlenen van e-books gaat via de landelijke online bibliotheek.
Van de e-books kun je maximaal 10 titels tegelijkertijd lenen (bovenop het aantal
materialen dat je uit de bieb meeneemt). Je kunt ze gedurende 3 weken lezen. Daarna
verdwijnen ze vanzelf weer van je virtuele boekenplank. Dus deze kun je nooit te laat
inleveren.
Lees ook onze algemene voorwaarden voor alle informatie over het lenen bij de bibliotheek
Rijn en Venen.

Meer info?

tel:
email:
web:

0172 475 771
info@bibliotheekrijnenvenen.nl
www.bibliotheekrijnenvenen.nl

