Tarieven en leenvoorwaarden
2018

Het aanbod van materialen kan per vestiging
verschillen.
Abonnementen
Jeugd t/m 17 jaar

Soort

Tarief
kosteloos

Volwassenen 18 jaar en ouder
Volwassenen 18 jaar en ouder
Volwassenen 18 jaar en ouder

budget
comfort
top

€ 28,50
€ 48,50
€ 68,50

maximaal lenen
onbeperkt (10 e-books per 3 weken) uit
de categorieën: jeugboeken t/m C, lezen
voor je lijstboeken, 6 boeken uit de
overige collectie
20 eenheden en 6 e-books per jaar
onbeperkt (10 e-books per 3 weken)
onbeperkt (10 e-books per 3 weken) +
dvd's kosteloos en een leentermijn voor
alle materialen van
6 weken (m.u.v. toptitels)
alleen e-books. Dit abonnement wordt online afgesloten via
www.onlinebibliotheek.nl en niet bij de
plaatselijke bibliotheekvestiging.

Digitaal abonnement

€ 42,00

Houder CJP t/m 30 jaar
Speel-o-theek

€ 10,00 korting
€ 18,50

Leengeld en langer lenen
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2 materialen

materiaalsoort
boek en bladmuziek
tijdschrift
cd-rom

leentarief
kosteloos
kosteloos
kosteloos

leentermijn
4 weken / top: 6 weken
4 weken / top: 6 weken
4 weken / top: 6 weken

verlengen*
1 keer kosteloos verlengen voor 2 weken
1 keer kosteloos verlengen voor 2 weken
1 keer kosteloos verlengen voor 2 weken

langer lenen
€ 0,20 per dag
€ 0,20 per dag
€ 0,20 per dag

dvd (info+ muziek)
dvd (speelfilm, ook 3D)
dvd (tv -serie)
toptitel
game
jeugddvd en games met speel-o-theekpas
speelmaterialen
Cd Centrale Discotheek Rotterdam (CDR)
voor ieder extra schijfje

kosteloos
€ 2,00
€ 2,00
kosteloos
€ 2,00
€ 1,00
kosteloos
€ 2,00
€ 2,00

4 weken / top: 6 weken
4 weken / top: 6 weken
4 weken / top: 6 weken
1 week
4 weken / top: 6 weken
4 weken
4 weken
4 weken
4 weken

1 keer kosteloos verlengen voor 2 weken
niet verlengbaar; dient opnieuw geleend
niet verlengbaar; dient opnieuw geleend
1 keer kosteloos verlengen voor 1 week
niet verlengbaar; dient opnieuw geleend
niet verlengbaar; dient opnieuw geleend
1 keer kosteloos verlengen voor 2 weken
niet verlengbaar; dient opnieuw geleend

€ 0,20 per dag
€ 0,50 per dag
€ 0,50 per dag
€ 0,50 per dag
€ 0,50 per dag
€ 0,50 per dag
€ 0,20 per dag
€ 0,50 per dag

* alleen als het geleende niet door een andere
lener gereserveerd is
Reserveren
binnen bibliotheek
buiten bibliotheek, maar binnen Wise
bibliotheeksysteem
buiten Wise, maar binnen Nederland: de
werkelijke kosten, tot een maximum van:

tarief
kosteloos
€ 1,00
€ 6,50

Fotokopie
A4 zwart/wit
A4 kleur
A3 zwart/wit
A3 kleur

tarief
€ 0,10
€ 0,30
€ 0,20
€ 0,60

Internet

tarief
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Zoeken van informatie
Wifi

kosteloos
kosteloos

Overige kosten
duplicaatpas
streepjescode / RFID
doosje dvd / cd

tarief
€ 3,50
€ 2,50
€ 4,00

Pagina 3

