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Welkom bij de Bibliotheek Noord-Veluwe!

Met je lidmaatschap van de bibliotheek heb je toegang tot eindeloos lees-, 
kijk- en luisterplezier. Je kunt boeken, tijdschriften, e-books, luisterboeken en 
dvd’s lenen. En in de vestigingen kun je de krant lezen of gebruik maken van een 
computer, printer/kopieermachine en gratis wifi. Kijk op onze website biblio-
theeknoord-veluwe.nl voor meer informatie over je abonnement. 

We hebben speciale collecties en diensten, zoals bijvoorbeeld Boekstart voor de 
allerjongsten en Taalpunt voor iedereen die beter wil leren lezen, schrijven of 
rekenen.

Ook organiseren we regelmatig lezingen, (computer)cursussen en spreekuren, 
zoals het OV-spreekuur.

Op onze website bibliotheeknoord-veluwe.nl lees je alles over onze collectie, 
de openingstijden,  activiteiten, enz. 

Heb je nog vragen? Onze medewerkers helpen je graag!

Luisterboeken en 
e-books via 

onlinebibliotheek.nl 
gratis voor leden



Tarieven 
Jeugdabonnement t/m 17 jaar  gratis
Jongeren (beperkt online) per jaar  € 29,50*
Volwassenabonnement per jaar   € 57,50*
E-book abonnement per jaar  € 42,00
PC & internet abonnement per jaar                 € 7,50*
Tijdelijk abonnement (max. 10 materialen) 3 maanden € 22,50
Duplicaatpas € 4,00
Aanvragen buiten Gelderse openbare bibliotheken  € 7,50

 
* bij betaling via automatische incasso, voor overige betaalwijzen + € 2,00 

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

Verlengen
Je kunt de leentermijn één keer 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. app 

Noord-Veluwe
Met je smartphone of 
tablet heb je overal en 
altijd toegang tot de 
bibliotheek met app 
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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
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