
instellingenpas
Informatie en aanmeldingsformulier

aan de Vliet

Openingstijden, adressen en contact

Leidschendam Rijswijk 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

Stompwijk Dorpshuis de Bibliotheek op School

maandag gesloten gesloten

dinsdag 10:30 - 12:00 uur 14:00 - 17:00 uur

woensdag gesloten gesloten

donderdag gesloten gesloten

vrijdag 09:30 - 11:30 uur gesloten

zaterdag gesloten gesloten

de Bibliotheek aan de Vliet
Postbus 601 • 2270 AP Voorburg

Leidschendam
Fluitpolderplein 5 • 2262 ED Leidschendam

Rijswijk
Gen. Eisenhowerplein 101 • 2288 AG Rijswijk

Stompwijk - Dorpshuis
Zustersdijk 18 • 2266 EW Stompwijk

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

Voorburg
Koningin Julianalaan 257 • 2273 JG Voorburg

Telefoon: 070 2400 250

E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl

        /dBadV             @dBadV            /dBadV 

www.bibliotheekaandevliet.nl



aanmeldingsformulier instellingenpas

Naam van de instelling:

Adres:

Postcode en plaats:

Postadres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

Naam contactpersoon:

E-mailadres:

Handtekening:

Naam tekenbevoegde:

Handtekening:

Datum:

de instellingenpas

Voor instellingen voor onderwijs en zorg en welzijn heeft de Bibliotheek aan 
de Vliet de instellingenpas. Deze pas heeft ruimere mogelijkheden dan een 
gewone lenerspas. Met de instellingenpas kunt u twintig materialen lenen. 
U kunt zowel boeken als andere materialen, zoals dvd’s met de pas lenen.  

• Per instelling kunnen meerdere instellingenpassen aangeschaft 
worden; per pas dient een aanmeldingsformulier te worden ingevuld.

• De instelling is aansprakelijk voor geleende materialen. 

• Boeken, luisterboeken en tijdschriften hebben een leentermijn van vier 
weken. Dvd’s en blu-rays hebben een leentermijn van twee weken.

• De instellingenpas is niet bestemd voor privé-gebruik.

• De kosten voor de instellingenpas worden jaarlijks in rekening gebracht.

• Op een instellingenpas is het reglement van de Bibliotheek aan de Vliet 
van toepassing.

Wat moet u doen?
Vul het aanmeldingsformulier in. Laat het formulier eventueel ook 
ondertekenen door iemand die namens uw instelling tekenbevoegd is. De 
contactpersoon van de instelling  is dan gemachtigd tot het gebruik van de 
instellingenpas.

De contactpersoon levert het formulier in bij de informatiebalie en toont 
een geldig legitimatiebewijs. 

Na betaling van de contributie aan de balie ontvangt de contactpersoon de 
instellingenpas. U kunt in de bibliotheek alleen pinnen.


