
Hoeksche Waard

BASIS 
abonnement
Met het BASIS abonnement kun je al voor 4,70 euro per maand kiezen uit oneindig veel boeken, e-books, 
dvd’s en tijdschriften. Boeken en tijdschriften leen je gratis. Ook profiteer je van ledenvoordeel: korting op 
activiteiten, lezingen en workshops. Jeugdleden lezen tot hun 18e verjaardag helemaal gratis!

Prijs:   0 t/m 17 jaar:   gratis
  18 jaar en ouder:  50,50 euro per jaar of 4,70 per maand

Wat houdt het BASIS abonnement in?
• Elke drie weken tien e-books lenen via www.onlinebibliotheek.nl/e-books
• Gratis boeken en tijdschriften lenen (je mag er maximaal 6 tegelijk op je pas)
• Onbeperkt dvd’s lenen (1 euro per film, 2,50 per serie)
• Uitleentermijn boeken en tijdschriften: 3 weken
• Uitleentermijn cd’s, dvd’s, Toptitels: 2 weken
• Gratis reserveren binnen de Hoeksche Waard (graag binnen 7 dagen ophalen, aan niet ophalen zijn kosten verbonden)
• Gratis inleverattendering en online verlengen
• Aan te laat terugbrengen zijn kosten verbonden (15 cent per boek/tijdschrift per dag,  30 cent voor Toptitels per dag, 1 euro 
voor films op DVD en 2,50 voor series op DVD)
• Omdat we iedereen graag snel de kans willen geven om ze te lezen, kunnen de Toptitels niet verlengd worden
• Materialen die gereserveerd zijn door iemand anders kunnen niet verlengd worden
• Als je iets aanvraagt bij een andere bibliotheek dan de Bibliotheek Hoeksche Waard, dan gelden de regels van de leverende     
   bibliotheek. Dus als je een boek wil lenen van een andere bibliotheek, dan geldt de maximale uitleentermijn van de betreffen-  
   de bibliotheek 

Handig om te weten:
• De collectie van de Bibliotheek wisselt regelmatig. Vraag de medewerkers naar de ‘Logeetjes’
• Regel al je bibliotheekzaken digitaal via de website www.debhw.nl  ‘Mijn Gegevens’ of gebruik onze gratis app ‘Bibliotheek    
   WISE’ voor android en iOS 
• Met je bibliotheekpas kun je gastlenen in alle Nederlandse bibliotheken. 
• Je bibliotheekpas is ook een voordeelkaart. Zo krijg je op vertoon van je biebpas korting op activiteiten van de Bibliotheek. Kijk  
   voor actuele aanbiedingen op www.debhw.nl 

Praktisch
Het BASIS abonnement wordt in eerste instantie aangegaan voor een jaar. Na het eerste jaar wordt het abonnement
automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Betalen kan met een automatische incasso, iDeal, 
overmaken of pinnen in de Bibliotheek tijdens full service uren. Als je kiest voor betalen per automatische
incasso ontvang je vóór het bedrag wordt afgeschreven een aankondiging in je inbox Mijn Bibliotheek: 
www.bibliotheekhoekschewaard.nl/mijn-bibliotheek.html. Na het eerste jaar kan het abonnement 
tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van een volle kalendermaand.
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