
Haal het maximale uit uw bibliotheekpas! 

10 manieren om van een betaald abonnement te profiteren: 

1. onbeperkt lezen voor slechts € 4,08 per maand
zonder bijkomende kosten, mag u zelf bepalen hoeveel boeken, e-books, luisterboe-

ken, tijdschriften, films of series, etc. wilt lenen.  
De leentermijn  is 6 weken. 
Bovendien geeft  een abonnement voor volwassenen recht op een gratis partnerpas 
op hetzelfde adres; 

2. lenen in heel Overijssel en Nederland
uw  bibliotheekpas is geldig in alle Overijsselse bibliotheken! De geleende materia-
len kunt u inleveren waar u maar wilt. 
U kunt met uw pas bovendien in vrijwel alle andere bibliotheken in Nederland lenen; 

3. gratis inleverseintje

u hoeft  nooit meer te laat te zijn met inleveren. Zet de  ‘inleverattentie’ aan, via 
‘Mijn Bibliotheek’ op onze website of gebruik onze app ’Bibliotheek Wise’.  
Wij sturen u een mail, sms en/of pushbericht zodat u op tijd bent! 

4. ruime openingstijden
de Bibliotheek is 6 dagen met in totaal 51 uur per week geopend; 

5. reserveren en lenen uit de collectie Nederland
Een titel niet aanwezig in Oldenzaal? Klik op ‘reserveren’ in de catalogus en de titel 
staat binnenkort voor u klaar. U krijgt vanzelf bericht; 

6. de nieuwste boeken, films en tijdschriften in uw Bibliotheek

de collectie is gericht op uw wens. Dat betekent: actuele en populaire titels; 

7. steeds meer e-books
leest u op een e-reader, tablet of pc? Dan bent u bij ons aan het juiste adres, want 
de Bibliotheek heeft een groeiend e-booksaanbod.  
Kijk voor de mogelijkheden op  
http://www.bibliotheekoldenzaal.nl/e-books 

8. beleef het in de Bibliotheek
regelmatig organiseren we lezingen, taalcursussen, computercursussen en -
workshops.  
Kijk op onze site, volg ons op Facebook of meld u aan voor de Nieuwsbrief; 

9. Voordeel met je Biebpas
met uw biebpas, profiteert u van kortingen op bepaalde activiteiten. 
Kijk op onze site bij ‘agenda’ en u ziet de prijs én de eventuele korting 

10. regel zelf online, altijd en overal, uw bibliotheekzaken
ga naar www.bibliotheekoldenzaal.nl  en log in bij ’Mijn Bibliotheek’.  
Via ‘mijn gegevens’ kunt u verlengen, reserveren, u aanmelden voor de inleverat-
tentie, aanwinstenservice et cetera. 

Of gebruik onze app voor iOs en Android: ’Bibliotheek Wise’ 

http://www.bibliotheekoldenzaal.nl/e-books



