
Noord-Veluwe

Informatie en 
tarieven 2021

Tarieven 
Jeugdabonnement t/m 17 jaar  gratis
Volwassenabonnement per jaar   € 56,75*
E-book abonnement per jaar  € 42,00
Tijdelijk abonnement (max. 10 materialen) 3 maanden € 22,50
Inschrijfgeld/duplicaatpas € 3,00
Aanvragen buiten Gelderse openbare bibliotheken  € 7,50
 
*€ 56,75 bij betaling via automatische incasso, voor overige betaalwijzen € 58,75 

Betalende leden die bij inschrijven kiezen voor automatische incasso betalen 
geen inschrijfgeld. 

Leentermijn
E-books en luisterboeken 3 weken
Overige media   4 weken

Verlengen
Je kunt de leentermijn één keer met vier weken verlengen, tenzij 
het exemplaar gereserveerd is. Dit kan in de bibliotheek,
thuis achter de computer/tablet via inlog op onze site of met 
de app Bibliotheek Noord-Veluwe. 

Reserveren 
Titels die zijn uitgeleend kun je gratis 
reserveren. Je kunt maximaal 
15 titels tegelijk reserveren. 
Voor reserveringen buiten 
Gelderse openbare bibliotheken 
betaal je € 7,50. 
Via de post of mail melden 
wij dat het gevraagde is 
binnengekomen.

Vestigingen
Je kunt met jouw lenerspas in al onze vestigingen lenen.
Wij hebben vestigingen in Elburg, ’t Harde, Doornspijk, Hoge Enk, 
Epe, Vaassen, Emst, Oene, Hattem, Heerde, Wapenveld, 
Oldebroek, Oosterwolde, Wezep en Hattemerbroek.

Adressen en openingstijden kun je vinden op 
www.bibliotheeknoord-veluwe.nl.

Als je niet beschikt over internet kun je bellen met ons 
secretariaat: 0578-628605

info@bibliotheeknoordveluwe.nl • www.bibliotheeknoord-veluwe.nl
    

 @BiebNoordVeluwe
 @bibliotheeknoordveluwe

Noord-Veluwe
Een keer 

abonnementsgeld 
betalen: 

eindeloos lees-, kijk- en 
luisterplezier.



Algemene informatie 

Jouw bezoek aan de bibliotheek
Je kunt in de bibliotheek een boek lezen, de krant doornemen of in een tijdschrift 
bladeren. Ook kun je gebruik maken van computer, internet, printer en kopieer-
machine.
Als bezoeker kun je gebruik maken van gratis wifi. 

Duizenden titels
De bibliotheek heeft duizenden titels, waaronder ook de nieuwste. Niet alleen boeken 
maar ook luisterboeken, dvd’s en e-books. De bibliotheek heeft ook tal van kranten en 
tijdschriften. Titels die jouw bibliotheek zelf niet in bezit heeft kun je aanvragen.
Het zoeken van titels doe je in de catalogus op de website, 
via de app Bibliotheek Noord-Veluwe of in de bibliotheek. 
Onze medewerkers staan voor je klaar om je te helpen 
met jouw vraag. Om materialen te kunnen lenen 
heb je een geldige bibliotheekpas nodig. 

Tot 18 jaar gratis lidmaatschap!
Kinderen tot 18 jaar betalen geen lidmaatschapsgeld. Hiermee maakt de bibliotheek het 
voor alle kinderen en jongeren mogelijk om te kunnen lenen uit onze collectie. 
Ook kunnen ze tijdschriften, dvd’s, e-books en luisterboeken lenen. En bibliotheekleden 
kunnen ook gratis gebruik maken van Yoleo, voor kinderen die lezen moeilijk vinden.

Voordelen van het lidmaatschap
Leden kunnen 20 media lenen en vier weken thuis houden. Bovendien is Bibliotheek 
Noord-Veluwe een boetevrije bibliotheek. Betalende leden kunnen een gratis partnerpas 
aanvragen. Je kunt de media van bibliotheek Noord-Veluwe en uit het Gelders netwerk 
gratis reserveren en afhalen in de locatie van jouw keuze. 
Via www.onlinebibliotheek.nl kun je als lid van de Bibliotheek Noord-Veluwe gratis 
e-books en luisterboeken lenen. 

De bibliotheek thuis raadplegen
Op de website kun je met jouw pasnummer en wachtwoord je eigen bibliotheek-ge-
gevens raadplegen via “inlog”. Je kunt bijvoorbeeld de leentermijn verlengen of jouw 
persoonlijke gegevens aanpassen. Je treft hier ook een overzicht van jouw reserverin-
gen, openstaande betalingen en eerder geleende titels. Via collectie – aanwinsten kun 
je alle nieuwe media bekijken. Via de catalogus op de website vind je het boek of dvd die 
je wilt lenen. Je reserveert het online en haalt het op in jouw eigen bibliotheek. 
De website houdt je ook op de hoogte van alle activiteiten en ander bibliotheeknieuws.

Speciale collecties en diensten
Passend lezen
www.passendlezen.bibliotheek.nl
Als je moeite hebt met lezen van boeken in kleine letters, kun je bij de bibliotheek 
romans in grote letters lenen.  Als je deze ook niet meer kunt lezen, kun je de 
online luisterboeken gebruiken of de gesproken boeken lenen van Passend Lezen in 
de Bibliotheek.  Bij de informatiebalie kan men je hier meer over vertellen.

Muziekweb-Leendirect
www.muziekweb.nl
Muziekcd’s en –dvd’s kun je, na eenmalig aanmelden, lenen via Muziekweb. Je kunt 
zoeken in ruim 400.000 cd’s en 15.000 dvd’s en deze ophalen in je eigen 
bibliotheek. De kosten bedragen € 7,50 per aanvraag.

BoekStart
www.boekstart.nl
BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én 
ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Kinderen die al op jonge leef-
tijd in aanraking komen met boeken ontwikkelen een voorsprong (op school) waar 
ze hun hele leven voordeel van hebben. Na de geboorte van jouw kind ontvang je een 
brief van de gemeente of informatie via het kind dossier van het consultatiebureau 
waarmee je zowel een gratis lidmaatschap als een leuk koffertje met inhoud voor jouw 
kind kunt ophalen in de bibliotheek.

Makkelijk Lezen Plein
www.makkelijklezenplein.nl
Niet iedereen vindt lezen leuk of gemakkelijk. Het MLP is een speciale afdeling met 
boeken voor kinderen met dyslexie, concentratieproblemen of taalachterstand. Er staan 
leesboeken zonder moeilijke woorden en eenvoudige informatieve boeken.

Taalpunt
www.bibliotheeknoord-veluwe.nl/educatie/taalpunt.html
Voor iedereen die beter wil leren lezen en schrijven, of spreken en luisteren.

E-books, luisterboeken
www.onlinebibliotheek.nl
Via www.onlinebibliotheek.nl kun je met jouw pasnummer en wachtwoord een account 
aanmaken waarmee je e-books en luisterboeken kunt lenen; je hebt keus uit meer dan 
31.000 e-books en ruim 4.200 luisterboeken.

Onderwijs en instellingen
Basisscholen, peuterspeelzalen en centra voor kinderdagopvang ontvangen jaarlijks 
een “Educatief programma” van de bibliotheek. 
Voor hen is er een educatief abonnement met o.a. een eigen lenerspas voor elke 
groep. Voor overige instellingen is er een instellingsabonnement waarmee 50 titels 
geleend kunnen worden.  

Vele mogelijkheden  
Iedereen heeft zijn eigen redenen om te lezen, kijken of luisteren. Voor studie, hobby, 
ontspanning of uit culturele belangstelling. De collectie van de bibliotheek sluit 
hierop aan. Romans, studieboeken, internet, databanken, kranten, dvd’s, tijdschrif-
ten: de bibliotheek biedt vele mogelijkheden om informatie te vinden, materialen te 
lenen, te lezen of deel te nemen aan activiteiten.

Luisterboeken en 
e-books via 

onlinebibliotheek.nl 
gratis voor leden

app Bibliotheek 
Noord-Veluwe

Met een smartphone of tablet 
kun je thuis en onderweg 
gemakkelijk verlengen of 

reserveren. 
 app Bibliotheek Noord-Veluwe is 

   gratis te downloaden via de 
       iTunes App Store en de 

   Google Play.


