Bibliotheken Brummen|Voorst, Nijkerk, Noord-Veluwe
INFORMATIE OVER ABONNEMENTEN
Ø

Instellingsabonnement
•
•
•
•
•
•
•

Tarief: € 80,-- met automatische incasso, € 85,-- zonder automatische incasso
Aantal passen: 1 pas voor de hele instelling
Uitleenquotum: 60 stuks media voor jeugd en volwassenen
Uitleentermijn: 8 weken
Maximaal 15 media reserveren*
Zonder te-laat geld inleveren
Blokkade bij 3 weken te laat inleveren (geen reserveringen en/of uitleningen meer
mogelijk)

Aanmelden via uw bibliotheek.
Automatisch jaarlijkse verlenging via bibliotheeksysteem.
Betaling via automatisch incasso.
Ø

Educatief Abonnement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarief basisschool: basistarief € 30,-- plus € 0,75 per leerling (exclusief BTW)
Tarief kindcentrum: gekoppeld aan Educatief Abonnement basisschool
Tarief voorschoolse instelling: basistarief € 35,-- plus € 10,-- voor elke volgende groep of
locatie (exclusief BTW)
Aantal passen: elke groep een eigen pas
Uitleenquotum:60 stuks media voor de jeugd + 10 stuks volwassen studieboeken
Uitleentermijn: 8 weken
Zonder te laat geld inleveren
Blokkade bij 3 weken te laat inleveren (geen reserveringen en/of uitleningen meer
mogelijk)
Maximaal 15 media reserveren*
Basisscholen: gratis groepsbezoek voor groep 1, 2, 3 en 6
Voorschoolse instellingen: gratis groepsbezoek en voorlezen op locatie
Korting op de overige producten uit het educatief programma

Aanmelden via formulier op website bibliotheek.
Aanleveren actuele contactgegevens via formulier op website bibliotheek.
Betaling via factuur.
De Bibliotheek op School-scholen: tarieven volgens gemaakte afspraken.

Ø

Extra pas (voor IB-er of RT-er)
•
•
•
•
•
•

Tarief: € 12,50 per pas bij een Educatief Abonnement (exclusief BTW)
Uitleenquotum: 15 stuks van alle media voor de jeugd en informatieve media voor
volwassenen
Uitleentermijn: 8 weken
Geen te-laat geld betalen
Blokkade bij 3 weken te laat inleveren (geen reserveringen en/of uitleningen meer
mogelijk)
Maximaal 15 media reserveren*

Aanmelding via formulier Educatief Abonnement.
Betaling via factuur.
* aan reserveren kunnen kosten zijn verbonden, zie Service – Lidmaatschap - Tarieven

