
Reglement 2019
Dit reglement hoort bij het lidmaatschap van de Bibliotheek aan de Vliet. Wijzigingen 

worden tenminste een maand van tevoren in alle bibliotheeklocaties bekendgemaakt.

Inschrijving
• Om materialen te lenen, schrijft u zich in als lid van de Bibliotheek aan de Vliet.

• U kunt u alleen inschrijven met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, 

identiteitskaart of verblijfsdocument).

• De eenmalige inschrijfkosten zijn € 2,75. 

• Kinderen t/m 13 jaar die zich zonder ouder komen inschrijven, hebben een door ouder/

verzorger ingevuld formulier “aanvraag lenerspas voor minderjarige” bij zich. U vindt 

dit formulier op onze website.

• Het abonnement loopt tot twaalf maanden na de datum van inschrijving.

• Bij de inschrijving ontvangt u een bibliotheekpas.

• Houders van een geldige Ooievaarspas betalen alleen € 2,75 inschrijfkosten.

• Leden die via automatische incasso betalen, krijgen jaarlijks een korting van € 2,75.

• Prijzen vindt u in dit reglement.

Lidmaatschap
Het abonnement wordt na één jaar automatisch omgezet in een abonnement voor 

onbepaalde tijd. Het abonnementsgeld betaalt u vooraf. Het abonnement voor onbepaalde 

tijd heeft een opzegtermijn van één maand. Te veel betaald abonnementsgeld betalen wij 

terug. 

U kunt opzeggen door middel van het uitschrijfformulier, te vinden op de website en in de 

bibliotheek. Gevolgen van niet op tijd doorgeven van eventuele adreswijzigingen zijn voor 

uw eigen rekening. 

U ontvangt circa zes weken voor het verlopen van het abonnement een betalingsbericht. 

Na ontvangst van de betaling verlengen wij uw lidmaatschap. Uw huidige bibliotheekpas 

blijft geldig.

Privacyverklaring
De Bibliotheek aan de Vliet houdt een bestand bij met persoons- en leengegevens van 

gebruikers. Deze gegevens gebruiken wij voor de leenadministratie.  De Bibliotheek aan de 

Vliet gebruikt het bestand ook om:

• producten en diensten van de bibliotheek te verbeteren en uit te breiden.

• u zo goed mogelijk te adviseren en aan uw persoonlijke belangstelling tegemoet te 

komen. 

Uw e-mailadres gebruikt de bibliotheek voor het versturen van inleverattenties, 

reserveringsberichten, herinneringen en de nieuwsbrief. U kunt u op ieder moment 

afmelden voor de e-mails. 

Het automatiseringssysteem van de bibliotheek houdt standaard uw leenhistorie bij. Op uw 

verzoek schakelen wij dat uit. U hebt het recht uw gegevens in te zien, te (laten) veranderen 

of te (laten) verwijderen. U kunt uw gegevens op onze website inzien via ‘Mijn bibliotheek’. 

Uw gegevens geven wij nooit aan derden  door. De enige uitzondering is de wettelijke 

bevoegdheid van politie en justitie. Zij kunnen gegevens opeisen bij de voorkoming, 

opsporing en vervolging van strafbare feiten. 

Overige bepalingen
De toegang tot de bibliotheek wordt u voor bepaalde of onbepaalde tijd verboden bij:

• herhaaldelijke overtreding van dit reglement

• ordeverstoring in de bibliotheek

• hinderlijk gedrag in de bibliotheek

Het toegangsverbod ontvangt u schriftelijk. De bibliotheek stelt de politie hiervan op de 

hoogte. Van diefstal of van ander gedrag dat daartoe aanleiding geeft, doet de bibliotheek 

altijd aangifte bij de politie.

De bibliotheek kent een klachtenregeling. U vindt deze op onze website. In alle gevallen 

waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van de Bibiotheek aan de Vliet.

Dit reglement geldt vanaf  01.01.2019. Alle vorige reglementen komen hierdoor te vervallen. 

Wijziging/intrekking van dit reglement is voorbehouden.

Prijzen
Bibliotheekpas  1 jaar

Leden van 0 t/m 17 jaar   gratis

Leden van 18 jaar en ouder € 44,50

Instellingen € 44,50

Ooievaarspashouders gratis

Inschrijfkosten voor nieuwe leden € 2,75

Jaarlijkse korting voor betalen via automatische incasso € 2,75

Extra bibliotheekpas € 5,50

Gastlenen gratis

Servicepas (alleen voor computergebruik, printen en kopiëren) gratis

Anonieme dagpas (alleen voor computergebruik, printen en kopiëren) gratis

Leentermijnen en leentarieven leentermijn leengeld per 
materiaal

te-laat-geld 
per dag per titel  

Boeken, luisterboeken en tijdschriften 4 weken -- € 0,20

Dvd’s en blu-rays 2 weken -- € 0,20

Series op dvd en blu-ray 2 weken -- € 0,20

Toptitels boeken 2 weken € 2,00 € 0,55

Toptitels dvd’s en blu-rays 1 week € 2,00 € 0,55

Leeskringcollecties 6 weken € 18,50 € 0,55

Dubbele uitleentermijn (voor boeken, 

luisterboeken en tijdschriften)

8 weken gratis € 0,20

Reserveren en aanvragen van materialen

Reserveren uit de collectie van de Bibliotheek aan de Vliet gratis

Aanvragen uit een andere openbare bibliotheek in Noord- of Zuid-Holland € 2,00

Aanvragen uit andere openbare bibliotheken, universiteitsbibliotheken e.a. € 4,00

Aanvragen uit de Centrale Discotheek Rotterdam € 4,00

Overige prijzen

Wifi gratis

Computergebruik inclusief internet* € 0,01  per minuut

Kopie of print A4 zwart-wit / kleur € 0,10 / € 0,50

Kopie of print A3 zwart-wit / kleur € 0,20 / € 1,00

*leden van de Bibliotheek aan de Vliet hebben per dag 1 uur gratis (niet op te sparen)

Adressen en openingstijden

Leidschendam
Fluitpolderplein 5
2262 ED  Leidschendam

Rijswijk 
Gen. Eisenhowerpl. 101
2288 AG  Rijswijk

Voorburg
Kon. Julianalaan 257 
2273 JG  Voorburg 

maandag 12.00 - 18.00 uur 12.00 - 18.00 uur 12.00 - 18.00 uur

dinsdag 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur

woensdag 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur

donderdag 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur

vrijdag 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur

zaterdag 10.00 - 16.00 uur 10.00 - 16.00 uur 10.00 - 17.00 uur

zondag gesloten gesloten gesloten

Stompwijk Dorpshuis
Zustersdijk 18
2266 EW  Stompwijk

Bibliotheek op School
Dr. van Noortstraat 90 - 92
2266 HA  Stompwijk

maandag gesloten gesloten

dinsdag 10.30 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur

woensdag gesloten gesloten

donderdag gesloten gesloten

vrijdag 9.30 - 11.30 uur gesloten

zaterdag gesloten gesloten

zondag gesloten gesloten

De bibliotheken zijn de hele dag gesloten op: maandag 1 januari (Nieuwjaarsdag),   maandag 

22 april (Pasen), zaterdag 27 april (Koningsdag), donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag), 

maandag 10 juni (Pinksteren), dinsdag 17 september (Prinsjesdag), woensdag 25 en 

donderdag 26 december (Kerst). 

De bibliotheken sluiten om 16.00 uur op: donderdag 5 december (Sinterklaas), dinsdag 

24 december (kerstavond) en dinsdag 31 december (oudejaarsavond). Eventuele andere 

openingstijden worden ruim van tevoren bekendgemaakt in de locaties en op de website.

Rekeningnummer
IBAN: NL36 RABO 0166 8195 22

Contact
Telefoon: 070 2400 250

e-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl
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