Overzicht lenen per abonnement

SERVICEPUNTEN
BIBLIOTHEEK
WATERLAND

Welkom in alle bibliotheekvestigingen

Abonnement

Jeugd

Instap

Basis

Top

Bibliotheek Waterland heeft vijf vestigingen in de regio en zes servicepunten.

Aantal te lenen items per jaar

onbeperkt

20

onbeperkt

onbeperkt

Met een abonnement kun je lenen en terugbrengen waar je wilt. Materialen kun je

Aantal te lenen items per keer

20

10

20

40

Aantal e-books per jaar

6

6

onbeperkt

onbeperkt

Leentermijn

4 weken

4 weken

4 weken

6 weken

Te laat geld*

GEEN

€0,25

€0,25

GEEN

Reserveren en verlengen Waterland

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

2e verlenging**

€0,50

€0,50

€0,50

GRATIS

reserveren via de website www.bibliotheekwaterland.nl. Afhalen van materialen
kan in al onze vestigingen of servicepunten. De speel-o-theek is gevestigd op de

Purmerend de Kraal zs

1e etage van de Bibliotheek Purmerend.

Zambezilaan 278,

Meerwijk Bibliotheek Edam

Bibliotheek Landsmeer

Bibliotheek Purmerend (centrale)

Dijkgraaf Poschlaan 8, 1135 CP Edam

Calkoenstraat 27, 1121 XA Landsmeer

Waterlandlaan 40, 1441 MP Purmerend

Maandag

09.00 - 17.00 uur

Maandag

10.00 - 17.00 uur*

Maandag

09.00 - 20.00 uur

Dinsdag

09.00 - 17.00 uur

Dinsdag

10.00 - 17.00 uur*

Dinsdag

09.00 - 20.00 uur

Reserveren/verlengen Muziekweb** €0,50

€0,50

€0,50

€0,50

Woensdag

09.00 - 17.00 uur

Woensdag

10.00 - 17.00 uur*

Woensdag

09.00 - 20.00 uur

Reserveren IBL**

€5,00

€5,00

GRATIS

Donderdag

09.00 - 17.00 uur

Vrijdag

10.00 - 17.00 uur*

Donderdag

09.00 - 20.00 uur

Vrijdag

09.00 - 17.00 uur

Zaterdag

11.00 - 15.00 uur

Vrijdag

09.00 - 20.00 uur

Zaterdag

10.00 - 16.00 uur

Zondag

12.00 - 16.00 uur*

Partnerpas

€5,00
NVT

€10,00

€10,00

1e pas GRATIS

Zaterdag

11.00 - 14.00 uur

* Tot 13.00 uur zelfservice

* Van september tot april

* Tot een maximum van €5,00 per item
** per item

Bibliotheek Volendam

Bibliotheek Beemster

Foksiastraat 10, 1131 HG Volendam

Tobias de Coenestraat 4,

Zichthof 9-11 (ingang bovenbouw),
1445 HC Purmerend

Purmerend Wheermolen zs
Mercuriusweg 2,
1443 VB Purmerend

Westbeemster Lourdesschool zs
Jisperweg 52, 1464 NG Westbeemster

Seevancksweg 93,

Maandag

09.00 - 18.00 uur

Dinsdag

09.00 - 18.00 uur

Maandag

10.00 - 17.00 uur*

en de app Bibliotheek Wise kun je 7 dagen

Woensdag

09.00 - 18.00 uur

Dinsdag

10.00 - 17.00 uur*

per week 24 uur per dag zoeken in de

Donderdag

09.00 - 18.00 uur

Woensdag

10.00 - 17.00 uur*

collectie, reserveren, verlengen en andere

Vrijdag

09.00 - 18.00 uur

Vrijdag

10.00 - 17.00 uur*

bibliotheekzaken afhandelen.

Zaterdag

10.00 - 16.00 uur

Zaterdag

11.00 - 14.00 uur

Via www.bibliotheekwaterland.nl

Klantenservice Bibliotheek Waterland tel. 0299-433323, info@bibliotheekwaterland.nl

Purmerend Het Parelhof zs

Oosthuizen De Koningsspil zs

1462 KR Middenbeemster

* Tot 13.30 uur zelfservice

1448 PN Purmerend

1474 HT Oosthuizen

Volendam ‘t Kofschip zs
Franekerlaan 23, 1132 LE Volendam
zs = zelfservice op basisschool

In al onze bibliotheekvestingingen
kun je buiten openingstijden je materialen

Kijk voor openingstijden op

terugbrengen via de inleverbus naast

www.bibliotheekwaterland.nl

de ingang van de Bibliotheek.

Bel voor klantenservice tel. 0299-433323

LIDMAATSCHAP,
TARIEVEN EN
OPENINGSTIJDEN
2022

De Bibliotheek
maakt je rijker!
Profiteer van je lidmaatschap

Tarieven
Jeugd-abonnement Gratis lid en boetevrij lenen

WIL JE ONLINE
LENEN MET JE
ABONNEMENT?

Instap-abonnement

Voor kinderen van 0-18 jaar en voor jongeren van 18-25 jaar is het lidmaatschap GRATIS.

Het instap-abonnement is een voordelige keuze als je niet meer dan

Ook betalen kinderen en jongeren GEEN boete voor materialen die te laat worden

20 materialen per jaar bij de Bibliotheek leent. Je kunt dan 6 e-books

ingeleverd.

of luisterboeken lenen per jaar. Leen je toch meer dan je eerder dacht?

Met een lidmaatschap van Bibliotheek Waterland kun je

Dan kun je dit abonnement eenvoudig om laten zetten naar een

terecht bij alle vestigingen van Bibliotheek Waterland maar

Basis-abonnement.

ook bij vrijwel alle bibliotheken in Nederland. Je kunt lenen

Kosten: € 29,00 per jaar en € 2,50 korting met automatische incasso.

Je kunt eenvoudig e-books en luisterboeken lenen, lezen en beluisteren
in één app. Download gratis de app
onlinebibliotheek.

uit een rijke collectie van boeken, tijdschriften, muziek en films.
Je lidmaatschapspas geeft ook toegang tot de Online
Bibliotheek. Je hebt toegang tot een wereld aan kennis,
om te lezen, leren of naar te luisteren. Waar je maar wilt,
wanneer je maar wilt. Zonder extra kosten kun je e-books

Nieuw:
18-25 JAAR
GRATIS LID!

Basis-abonnement

Met het Basis-abonnement ben je flexibel en kun je onbeperkt gebruik maken van de
collectie van de Bibliotheek. Je kunt een abonnement per jaar of per maand afsluiten.
Voor kinderen en jongeren tot 25 jaar is het Basis-abonnement gratis!

lenen, online databanken raadplegen en luisterboeken

Kosten: € 52,00 per jaar en € 2,50 korting met automatische incasso,

downloaden.

of € 4,50 per maand (alleen in combinatie met automatische incasso).

www.onlinebibliotheken.nl

Top-abonnement

Vind je favoriete liedjes en ontdek nieuwe muziek op

Het Top-abonnement geeft extra voordeel.

Muziekweb. Deze site biedt alles om je smaak te ontwikkelen

• Langere uitleentermijn

op het gebied van klassiek, jazz, wereldmuziek en pop.

• Niet meer betalen voor te laat inleveren

Je kunt hier je materialen reserveren uit bijzondere collecties

• Gratis partnerpas (t.w.v. € 10,00)

en later in jouw bibliotheekvestiging ophalen.

• 3 x per jaar verrassingstas gratis!
(bestellen via www.bibliotheekwaterland.nl/verrassingstas)

www.muziekweb.nl

Kosten: € 69,00 per jaar en € 2,50 korting met automatische incasso,
of € 6,00 per maand (alleen in combinatie met automatische incasso).

Bezoekerspas

Om gebruik te maken van services in
onze bibliotheekvestigingen heb je een
bibliotheekpas of een bezoekerspas
nodig. Voor enkel gebruik van gratis
internet, printen/kopiëren en onze
online databanken, kun je een gratis
bezoekerspas laten maken.

BiebApp

Wil je geen lidmaatschap maar wel af en toe wat lenen? Dan is de BiebApp een uitkomst.
Download de gratis app op je smartphone. Zodra je de BiebApp hebt geactiveerd kun je lenen
voor € 2,00 per geleend materiaal. Je betaalt geen lidmaatschapsgeld. Het afrekenen van je
geleend materiaal doe je ook direct via je smartphone.

Voor inwoners van de gemeente
Waterland zijn er afwijkende
tarieven. Kijk voor meer informatie
op www.bibliotheekwaterland.nl/
tarieven

Download de app
Online Bibliotheek

