
 

 
 

 

 

 

 

Overige kosten 

 
Reserveren     gratis 

Reserveren uit andere Bibliotheken  €2,50 

 

Inschrijfkosten (alleen bij volwassenen)  €2,50 

Duplicaatpas bij verlies    €2,50 

 

Verlengen      

 

Verlengen is altijd gratis. Je kunt maximaal 2 keer verlengen. 

 

Bij verlengen wordt er 1 uitleentermijn opgeteld bij de dag waarop u verlengt. De 

inleverdatum ligt dus maximaal 3/6 weken in de toekomst, afhankelijk van het type 

abonnement. 

 

Als iemand het geleende materiaal gereserveerd heeft, is verlengen niet meer mogelijk. 

Abonnementsoorten tot 2018 

Onderstaande abonnementen kunnen niet meer worden afgenomen door nieuwe leden.  

Was u voor 2018 al lid, dan kunt u dit abonnement behouden. 

 Prijzen 2019       Prijzen 2018  

 Basispas Dubbelpas Basispas Dubbelpas 

Jeugd 
Gratis        

t/m 17 jaar 

€ 9,95        
t/m 17 jaar 

Gratis        
t/m 17 jaar 

€ 9,70        
t/m 17 jaar 

Volwassenen 
€ 48     

v.a. 23 jaar 

€ 61 

v.a. 23 jaar 

€ 46,80     
v.a. 23 jaar 

€ 59,60 

v.a. 23 jaar 

 

Onderstaande kortingstarieven zijn vanaf 2018 niet meer te verkrijgen. Zat u voor 2018 al op dit tarief, dan kunt u dit blijven gebruiken. 

 
 2019        2018 

 Basispas Dubbelpas Basispas Dubbelpas 

Jongeren 
€ 19,10        

18 t/m 22 jaar 

€ 27,50 

18 t/m 22 jaar 

€ 18,65        
18 t/m 22 jaar 

€ 26,85 

18 t/m 22 jaar 

Senioren 
€ 40     

v.a. 65 jaar 

€ 53,20 

v.a. 65 jaar 

€ 39,10     
v.a. 65 jaar 

€ 51,90 

v.a. 65 jaar 

 

Abonnementsoorten vanaf 2018 

Onderstaande abonnementen zijn op 1 januari 2018 geïntroduceerd. Dit zijn de enige abonnementen die nieuwe leden kunnen afnemen. Bestaande leden 

mogen te allen tijde overstappen, maar zijn daartoe niet verplicht. De tarieven van de oude abonnementen staan onderaan de pagina. 

 Prijzen 2019 Prijzen 2018 

 Maandje Bieb  
Basis 

Maandje Bieb  
Onbezorgd 

Maandje Bieb  
Basis 

Maandje Bieb  
Onbezorgd 

0 t/m 17 jaar Gratis 
€ 2  

per maand 
Gratis 

€ 1,90  
per maand 

18 jaar en ouder 
€ 4  

per maand 

€ 6  
per maand 

€ 3,90  
per maand 

€ 5,90  
per maand 

CJP-pashouders of studenten 
€ 24 

per jaar 
Niet mogelijk. 

€ 23,40 

per jaar 
Niet mogelijk. 

Amstelveen- of Aalsmeerpashouders 
minimaregeling gemeente  

€ 19,20 

per jaar 
Niet mogelijk. € 18,70 

per jaar 
Niet mogelijk. 

 

* Alleen te verkrijgen op vertoon van een geldige pas. Uitleentermijn & telaatgeld 
 
 Uitleentermijn   Telaatgeld 

 Basis Onbezorgd 

en Dubbelpas 

 Basis en 

Dubbelpas 

Onbezorgd 

Boeken, luisterboeken en tijdschriften 3 weken 6 weken  € 0,20 per dag Geen 

Cd’s, dvd’s en games 3 weken 6 weken  € 0,80 per dag Geen 

Materialen uit van Muziekweb & Filmbieb 3 weken 3 weken  € 0,80 per dag Geen 

E-books 3 weken 3 weken  Geen Geen 

 


