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Voor de prijs van een paar boeken het hele jaar door onbeperkt toegang tot een
wereld vol kennis en verwondering. Profiteer als bibliotheeklid van korting bij
activiteiten en lezingen.

Abonnementen

Tarieven

Aantal materialen

T/m 17 jaar
Basis 18+
Luxe 18+
Instellingen
Kwartaal
Gelegenheidspas

gratis
10
€ 3,83 per maand*
10
€ 5,00 per maand**
20
€ 5,00 per maand**
20
€ 16,00 per drie maanden
10
€ 2,50 inschrijfgeld
10
€ 1,50 (extra) leengeld op alle materialen

Inschrijving
Vanaf 18 jaar wordt eenmalig een inschrijfbedrag van € 2,50 in rekening gebracht.
Bij inschrijving is legitimeren verplicht.
•

U betaalt de contributie per jaar: * € 46,00, ** € 60,00.

•

Bibliotheek aan Huis is voor iedereen die niet zelf naar de bibliotheek kan
komen door ouderdom, ziekte of beperking. Van deze dienst kan gebruik
gemaakt worden met een luxe-abonnement.

•

Kinderen tot 12 jaar mogen alleen materialen lenen van de jeugdafdeling.

Reserveren
Reserveren kan met een maximum van 5 en met uitzondering van Toptitels en is
gratis. Echter als de materialen bij een andere bibliotheek worden gereserveerd kan
er een vergoeding worden gevraagd. De materialen staan 7 dagen klaar.

Verlenging uitleentermijn
U kunt de termijn twee keer verlengen, mits de materialen niet gereserveerd zijn.
Toptitels kunnen niet verlengd worden.

Verlies of beschadiging van de lenerspas
Een nieuwe lenerspas kost voor leden vanaf 18 jaar € 2,50.

Leenperiode

Toptitels
Daisyspeler/e-reader
Herinneringskoffer
Overige materialen

uitleentermijn
basis
luxe
2 weken
2 weken
3 weken
6 weken
3 weken
6 weken
3 weken
6 weken

te-laat-geld
per dag
€ 0,75
€ 0,75
€ 0,75
€ 0,20

Maximum te-laat-geld: € 5,00 per item. Voor materialen van andere bibliotheken
die via BiblioNu geleend worden, kunnen andere voorwaarden gelden.

Overige bepalingen
•

Wijziging in uw contactgegevens zo snel mogelijk doorgeven.

•

De lener is verantwoordelijk voor de geleende materialen.
Verlies of beschadiging wordt in rekening gebracht.

•

Voor overige bepalingen zie het reglement van BiblioNu.
Met uw inschrijving gaat u tevens akkoord met het reglement.

•

Jaarlijks ontvangt u een contributiebrief.

De digitale bibliotheek
•

Leden van BiblioNu kunnen e-books en luisterboeken lenen via
de onlinebibliotheek.nl. Dit geldt niet voor leden met een gelegenheidspas
of kwartaalabonnement.

•

Met de Bibliotheek Wise app kunt u via de smartphone de catalogus
raadplegen, reserveren en verlengen. Ook zijn er aanwinstenlijsten, veel
gelezen titels en lees– en luisteradviezen te vinden.
Via het menu zijn de eigen gegevens in te zien en aan te passen. Ook zijn er
relaties te leggen, zodat met één inlog de materialen van alle huisgenoten
verlengd kunnen worden.
Via Mijn menu kunt u tegen betaling muziek cd’s en films aanvragen bij
Muziekweb.
De app is gratis te downloaden via de App Store en Google Play Store .

•

Kijk op www.biblionu.nl voor het actuele nieuws of meld u aan voor de
digitale nieuwsbrief.

•

Volg ons via Twitter (twitter.com/biblionu) en Facebook
www.facebook.com/biblionu).

