
Basis
• Leen zoveel als je wilt (m.u.v. scholen 
   en instellingen: max. 30 titels per keer)
• Leentermijn: 3 weken
• Gratis e-books lenen (max. 10 titels per 
   3 weken)
0 t/m 12 jaar   gratis
13 t/m 17 jaar   € 22,50
vanaf 18 jaar   € 45,-
scholen en instellingen € 45,-
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• Gratis e-books lenen (max. 10 titels per 
   3 weken)
0 t/m 12 jaar   gratis
13 t/m 17 jaar   € 22,50
vanaf 18 jaar    € 45,-
scholen en instellingen € 45,-

Klein
• Leen max. 20 titels per jaar
• Leentermijn: 3 weken
• Gratis e-books lenen (max. 6 per jaar)
13 t/m 17 jaar   € 12,50
vanaf 18 jaar    € 25,-

Klein
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• Leentermijn: 3 weken
• Gratis e-books lenen (max. 6 per jaar)
13 t/m 17 jaar   € 12,50 
vanaf 18 jaar   € 25,-

Extra voordeel
Als lid van de Bibliotheek krijg je 
korting op biebactiviteiten én je 
kunt gratis gebruik maken van de 
computerwerkplekken in de bieb.
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Leengeld (per titel)
Audiovisuele materialen  € 1,-
Overige materialen  gratis 

Leengeld (per titel)
Audiovisuele materialen  € 1,-
Overige materialen  gratis 

Overig
Borg e-reader   € 20,-
Duplicaatpas   € 3,50
Dubbele uitleentermijn € 3,50
Externe aanvraag  € 4,-
Telefonisch verlengen € 1,-
Reserveren   € 1,10
Extra boek   € 0,75 
Tas (div. uitvoeringen, vanaf-prijs)  € 0,25
Pc-werkplek leden  gratis
Pc-werkplek niet-leden (15 min.) € 0,50
Kopie/print A4 zwart/wit € 0,10
Kopie/print A4 kleur € 0,75
Kopie/print A3 zwart/wit € 0,20
Kopie/print A3 kleur  € 1,50
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De Bibliotheek app
Atijd en overal toegang tot de 
Bibliotheek! Je kunt met de app:
• Zoeken in de catalogus 
• Geleende materialen bekijken
• Reserveren en verlengen
Meer info en downloaden:
www.bibliotheekveldhoven.nl/
bibliotheek-app
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Te-laat-geld (per titel per dag)
Audiovisuele materialen  € 0,75
Overige materialen  € 0,15

Te-laat-geld (per titel per dag)
Audiovisuele materialen  € 0,75
Overige materialen  € 0,15

Plus
• Leen zoveel als je wilt
• Leentermijn: 6 weken (m.u.v. TopTitels:   
   3 weken)
• Geen te-laat-geld, geen leengeld voor 
   dvd’s uit de eigen collectie
• Gratis reserveren uit de eigen collectie, 
   max. 5 titels per keer
• Gratis e-books lenen (max. 10 titels per 
   3 weken)
0 t/m 17 jaar    € 32,50
vanaf 18 jaar   € 65,-
scholen en instellingen € 65,-
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