abonnementen
Er is altijd een abonnement dat bij u past.
U bent al lid vanaf € 2,75 per jaar.
Kinderen zijn gratis lid t/m 17 jaar.

aan de Vliet

Er is altijd een abonnement dat bij u past!

startpas - 18 jaar en ouder
€ 2,75 per jaar

basispas - 18 jaar en ouder
€ 44,50 per jaar

Met de startpas kunt u gebruikmaken van

Met de basispas leent u gratis alle

alle bibliotheekfaciliteiten zoals internet op

materialen met uitzondering van Toptitels.

de computers. Wilt u ook af en toe een boek

In het oranje vindt u de voordelen ten

lenen dan is dat mogelijk.

opzichte van de startpas.

1.

U betaalt geen inschrijfkosten.

1.

2.

U betaalt € 2,50 leengeld per materiaal.

3.

U leent maximaal 8 materialen tegelijk.

4.

De leentermijn voor boeken is 4 weken.

uitzondering van Toptitels. Voor

5.

U betaalt € 2,50 per materiaal om de

Toptitels betaalt u € 2,00 leengeld.

6.

7.

U leent gratis alle materialen met

3.

U leent maximaal 8 materialen tegelijk.

U kunt de leentermijn maximaal 2 keer

4.

De leentermijn voor boeken is 4 weken.

met 4 weken verlengen. U betaalt per

5.

U kunt gratis verlengen.

materiaal opnieuw leengeld.

6.

U kunt de leentermijn maximaal 2 keer

U betaalt € 2,00 per reservering per

met 4 weken verlengen.
7.

U mag gratis onbeperkt alle materialen

U betaalt te-laat-geld van € 0,20 per

van de Bibliotheek aan de Vliet (behalve

materiaal per dag. Toptitels € 0,55 per

Toptitels) reserveren.

materiaal per dag.
9.

inschrijfkosten van € 2,75.
2.

leentermijn te verlengen.

materiaal.
8.

Als nieuwd lid betaalt u eenmalige

8.

U heeft gratis 1 uur per dag

materiaal per dag. Toptitels € 0,55 per

computergebruik inclusief internet.
10. U ontvangt korting op activiteiten.

U betaalt te-laat-geld van € 0,20 per
materiaal per dag.

9.

U heeft gratis 1 uur per dag
computergebruik inclusief internet.

10. U ontvangt korting op activiteiten.
11.

U kunt gratis 10 e-books tegelijk lenen.

Er is altijd een abonnement dat bij u past!

aan de Vliet

sterpas - 18 jaar en ouder
€ 54,50 per jaar

partnerpas - 18 jaar en ouder
€ 5,00 per jaar

Bij dit abonnement maakt het niets uit als

Woont u op hetzelfde adres als een andere

u de materialen iets later inlevert. U betaalt

volwassene en heeft hij/zij een basispas of

geen te-laat-geld. In het oranje vindt u de

sterpas van de bibliotheek? Voor € 5,00 per

voordelen ten opzichte van de basispas.

jaar wordt u voordelig lid van de bibliotheek.

1.

•

Als nieuw lid betaalt u eenmalige

als de bibliotheekpas van de eerste

inschrijfkosten van € 2,75.
2.
3.

De leentermijn voor boeken is 8 weken.

5.

U kunt gratis verlengen m.u.v. Toptitels.

6.

U kunt de leentermijn maximaal 2 keer
met 8 weken verlengen m.u.v. Toptitels.
U mag gratis onbeperkt alle materialen
van de Bibliotheek aan de Vliet (behalve
Toptitels) reserveren.

8.

Bij dit abonnement betaalt u geen
te-laat-geld. Met uitzondering van
Toptitels: € 0,55 per materiaal per dag.

9.

•

U heeft gratis 1 uur per dag
computergebruik inclusief internet.

Voor uw abonnement gelden dezelfde
voorwaarden als de eerste lener.

U leent maximaal 15 materialen tegelijk.

4.

7.

lener.

U leent gratis alle materialen. Toptitels
leent u ook gratis.

Uw bibliotheekpas is net zo lang geldig

•

De € 5,00 komt bovenop het normale
abonnementsgeld van de eerste lener.

Voor het aanvragen van een partnerpas
heeft u naast uw legitimatie (paspoort,
rijbewijs of id-kaart) een adreslegitimatie
nodig. Dit kan zijn: een bankafschrift, een
loonstrook, een telefoonrekening, of een
uittreksel Basisregistratie Personen (BRP).
De adreslegitimatie mag niet ouder zijn dan
30 dagen.
Kom samen met de eerste lener naar de

10. U ontvangt korting op activiteiten.

bibliotheek om een partnerpas aan te

11.

vragen.

U kunt gratis 10 e-books tegelijk lenen.

Er is altijd een abonnement dat bij je past!

basispas - 0 t/m 17 jaar
gratis

sterpas - 0 t/m 17 jaar
€ 10,00 per jaar

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen

Bij dit abonnement maakt het niks uit als je

toegang hebben tot informatie en boeken.

de materialen iets later inlevert. Je betaalt

Kinderen tot en met 17 jaar zijn gratis lid van

geen te-laat-geld. In het oranje vind je de

de bibliotheek.

voordelen ten opzichte van de basispas.

1.

Eenmalige inschrijfkosten van € 2,75.

1.

Eenmalige inschrijfkosten van € 2,75.

2.

Maximaal 8 materialen tegelijk lenen.

2.

Maximaal 15 materialen tegelijk lenen.

3.

De leentermijn voor boeken is 4 weken.

3.

De leentermijn voor boeken is 8 weken.

4.

Gratis de leentermijn maximaal 2 keer

4.

Gratis de leentermijn maximaal 2 keer

met 4 weken verlengen.

met 8 weken verlengen.

5.

Gratis 10 e-books tegelijk lenen.

5.

Gratis 10 e-books tegelijk lenen.

6.

Gratis onbeperkt alle materialen van

6.

Gratis onbeperkt alle materialen van

de Bibliotheek aan de Vliet reserveren.
7.

Te-laat-geld van € 0,20 per materiaal

de Bibliotheek aan de Vliet reserveren.
7.

per dag.
8.

Gratis 1 uur per dag computergebruik

te-laat-geld.
8.

inclusief internet.
9.

Korting op activiteiten.

Bij dit abonnement betaal je geen
Gratis 1 uur per dag computergebruik
inclusief internet.

9.

Korting op activiteiten.

Adressen en contact
Leidschendam

Voorburg

Fluitpolderplein 5 • 2262 ED Leidschendam

Koningin Julianalaan 257 • 2273 JG Voorburg

Rijswijk

Telefoon: 070 - 2400 250

Gen. Eisenhowerplein 101 • 2288 AG Rijswijk

Stompwijk
Dr. van Noortstraat 92D • 2266 HA Leidschendam

secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl
/dBadV

@dBadV

/dBadV

www.bibliotheekaandevliet.nl
11-19

