
Tarieven en voorwaarden abonnementen volwassenen 
2023 
      

    ONTDEK VERDIEP BELEEF 

Algemeen         

prijs   € 25,- € 45,- € 55,- 

looptijd   1 jaar 1 jaar 1 jaar 

          

boeken, tijdschriften, luisterboeken, 
bladmuziek         

max. aantal boeken per jaar (incl. verlengen)   20 50 onbeperkt 

leentermijn boeken   4 weken 4 weken 6 weken 

leentermijn toppers   2 weken 2 weken 4 weken 

leengeld boeken en toppers   gratis tot 20 gratis tot 50 gratis en onbeperkt 

verlengen boeken (max. 3 keer) (niet mogelijk 

voor boeken die gereserveerd zijn voor een andere 
lener)   gratis  gratis  gratis  

verlengen toppers   niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk 

reserveren   

gratis, max 5 
tegelijk 

gratis max 10 
tegelijk gratis onbeperkt 

reserveren toppers   € 1,25 € 1,25 € 1,25 

extra boeken lenen na bereiken maximum   € 3,00 € 3,00 n.v.t. 

extra toppers lenen na bereiken maximum   € 5,00 € 5,00 n.v.t. 

Online bibliotheek         

e-books en luisterboeken   6 per jaar onbeperkt onbeperkt 

leentermijn e-books en luisterboeken   3 weken 3 weken 3 weken 

aanvragen uit ander biebs (IBL)      

aanvragen uit openbare bibliotheken   € 2,00 € 2,00 € 2,00 

aanvragen uit wetenschappelijke 
/universiteitsbibliotheken    € 5,00 € 5,00 € 5,00 

cd's en dvd's         

leentermijn cd's en dvd's   1 week 1 week 2 weken 

leentermijn toptitel dvd's   1 dag 1 dag 1 dag 

leengeld cd's   € 0,60 € 0,60 gratis 

leengeld dvd's   € 1 € 1 gratis 

reserveren toptitels   € 1,25 € 1,25 € 1,25 

verlengen toptitels dvd   niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk 

extra cd's en dvd's  lenen na bereiken 
maximum   € 3,00 € 3,00 n.v.t. 

extra toptitel dvd's lenen na bereiken 
maximum   € 5,00 € 5,00 n.v.t. 

telaatgeld per dag         

boeken   € 0,10 € 0,10 € 0,10 

cd's en dvd's   € 0,25 € 0,25 € 0,25 

toptitel boeken, cd's en dvd's   € 0,35 € 0,35 € 0,35 

  
Tip: al onze abonnementen zijn ook als cadeaubon verkrijgbaar. 



Tarieven en voorwaarden abonnementen jeugd (2023) 

  
 

0 - 18 jaar 

Algemeen 
 

  

prijs 
 

gratis 

looptijd 
 

t/m 17 jaar 

  
 

  

boeken, tijdschriften, luisterboeken, 
bladmuziek 

 
  

max. aantal boeken per jaar (incl. verlengen) 
 

onbeperkt 

leentermijn boeken 
 

4 weken 

leentermijn toppers* 
 

2 weken 

leengeld boeken en toppers 
 

gratis 

verlengen boeken (max. 3 keer)  
 

gratis 

verlengen toppers 
 

niet mogelijk 

reserveren 
 

gratis 

reserveren toppers 
 

€ 1,25 

extra boeken lenen na bereiken maximum 
 

n.v.t. 

extra toppers lenen na bereiken maximum 
 

n.v.t. 

  
 

  

Online Bibliotheek 
 

  

e-books en luisterboeken 
 

10 per keer 

leentermijn e-books en luisterboeken 
 

3 weken 

  
 

  

cd's en dvd's 
 

  

leentermijn cd's en dvd's 
 

1 week 

leentermijn toptitel dvd's 
 

1 dag 

leengeld cd's 
 

€ 0,60 

leengeld dvd's 
 

€ 1 

reserveren toptitels 
 

€ 1,25 

verlengen toptitels dvd 
 

niet mogelijk 

extra cd's en dvd's  lenen na bereiken maximum 
 

n.v.t. 

extra toptitel dvd's lenen na bereiken maximum 
 

n.v.t. 

  
 

  

telaatgeld per dag 
 

  

boeken 
 

€ 0,10 

cd's en dvd's 
 

€ 0,25 

toptitel boeken, cd's en dvd's 
 

€ 0,35 
.  

* toppers kun je lenen vanaf 13 jaar 

** e-books: met een jeugdpas mag je alle jeugdboeken lenen en oorspronkelijk 

Nederlandse romans van uitgeverij De Bezig Bij en Singel Uitgeverijen.  

 

    . 


