
abonnementskosten 

 0 t/m 17 jaar  gratis 

 vanaf 18 jaar  € 49,00 

 € 47,50 met incasso, bij betaling 1x per jaar  

 € 12,25 met incasso, bij  betaling per kwartaal 

 e-bookabonnement  € 42,00 

   € 40,50 met incasso, bij betaling 1x per jaar 

proefabonnement e-books € 21,00 (leen maximaal 6 e-books per jaar) 

 tijdelijk abonnement*:  € 15,00 voor 2 maanden. 

Met uw abonnement kunt u gebruik maken van alle bibliotheken in Nederland. 

onze dienstverlening op een rij 

jeugd  

gratis partnerpas (op zelfde adres)  nee 

leentermijn 3 weken 

maximum aantal materialen 15 

dvd’s: € 1,00  

e-books ja, jeugdtitels 

reserveren gratis    

reserveren buiten Overijssel € 3,50  

muziekaanvragen binnen Overijssel gratis  - max. € 2,00 

muziekaanvragen buiten Overijssel € 3,00  

niet opgehaalde reserveringen  € 1,00  

verlengen; tenzij gereserveerd  gratis; max. 2x 

te laat geld:   € 0,15 per dag 

internet gratis; 1 uur per dag 

korting bij deelname activiteiten   nee  

duplicaatpas:  € 3,50  

volwassenen 

ja 

6 weken 

onbeperkt 

gratis 

ja 

gratis 

€ 3,50 

gratis - max. € 2,00 

€ 3,00 

€ 1,00 

gratis; max. 2x 

€ 0,15 per dag 

gratis 

ja 

€ 3,50 

voor de uitgebreide voorwaarden en tarieven zie: www.bibliotheekoldenzaal.nl  

en download de app ‘Bibliotheek Wise’:  voor al uw bibliotheekzaken!!! 
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