Maximaal aantal materialen tegelijk lenen

STRIPPENKAART

BASIS abonnement

ALL-IN abonnement

Voordelig lenen

Het complete lidmaatschap

Zorgeloos lenen zonder boetes

€ 10 per 10 strippen

0 t/m 17 jaar

gratis

0 t/m 17 jaar

19,00 euro per jaar

Onbeperkt op te waarderen en onbeperkt

18 t/m 99 jaar

46,50 euro per jaar

18 t/m 99 jaar

65,00 euro per jaar

geldig

65+ zonder e-books 41,50 euro per jaar
6 boeken en/of tijdschriften

10 materialen

Leentermijn

Leengeld

Onbeperkt

Dvd’s onbeperkt

Boeken en tijdschriften

3 weken

Boeken en tijdschriften

Toptitels

2 weken

Dvd’s

2 weken

Cd Muziekweb

1 week

Boeken en tijdschriften

1 strip

65 jaar en ouder 60,00 euro per jaar

3 weken

Boeken en tijdschriften

6 weken

Toptitels

2 weken

Toptitels

3 weken

Dvd’s

2 weken

Dvd’s

2 weken

Cd Muziekweb

1 week

Cd Muziekweb

1 week

Toptitels

1 strip

Dvd’s film

€ 1,00

Dvd’s film

1 strip + € 1,00

Dvd’s serie

€ 2,50

Dvd’s serie

1 strip + € 2,50 Cd Muziekweb

€ 2,50 per

Cd Muziekweb

1 strip + € 2,50

schijf

Geen leengeld

per schijf

Boetegeld

Boeken en tijdschriften € 0,50 per week

Boeken en tijdschriften € 0,50 per week

Toptitels

€ 2,00 per week

Toptitels

€ 2,00 per week

Dvd’s film

€ 1,00 per 2 weken

Dvd’s film

€ 1,00 per 2 weken

Dvd’s serie

€ 2,50 per 3 weken

Dvd’s serie

€ 2,50 per 3 weken

Cd Muziekweb

€ 2,50 per week

Cd Muziekweb

€ 2,50 per week

per schijf
Binnen collectie HW
Kosten reserveren

E-books lenen

gratis

per schijf
Binnen collectie HW

gratis

Binnen bibliotheeknetwerk € 1,00

Binnen bibliotheeknetwerk € 1,00

Buiten bibliotheeknetwerk

€ 5,00

Buiten bibliotheeknetwerk

€ 5,00

Cd Muziekweb

€ 1,00 per titel

Cd Muziekweb

€ 1,00 per titel

Niet mogelijk

Boetevrij

Inclusief, uitgezonderd 65 jaar en ouder

Gratis

Inclusief

Nationale Bibliotheekpas: lenen bij alle

Niet mogelijk

Inclusief

Inclusief

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Inclusief tweede pas (vanaf 18 jaar)

Inclusief

Inclusief

Inclusief

Gebruik WiFi

Inclusief

Inclusief

Inclusief

Gebruik publiekspc’s en internet

Inclusief

Inclusief

Inclusief

bibliotheken in Nederland
Tweede pas
Korting met je biebpas op workshops,
lezingen e.d.

• Verlengen kan maximaal 2 keer, mits niet gereserveerd voor een andere lener. Afhankelijk van het abonnement en materiaal kan hiervoor leengeld in rekening worden gebracht. De
verlengtermijn is hetzelfde als de leentermijn.

• Omdat we iedereen graag snel de kans willen geven om ze te lezen, kunnen de Toptitels niet verlengd worden.
• Indien een gereserveerd materiaal niet binnen 7 dagen wordt opgehaald, brengen wij € 1,00 in rekening.
• Bij reserveringsaanvragen buiten de Bibliotheek Hoeksche Waard gelden de uitleenvoorwaarden van de uitlenende Bibliotheek.
1

Versie januari 2019 definitief

