
Abonnementen 
en tarieven 
2018

Vestigingen en
openingstijden

VelsenVelsen

Bibliotheek IJmuiden
Dudokplein 16
1971 EP IJmuiden
0255 525 353
info@bibliotheekvelsen.nl

Openingstijden
Ma/di/do/vr 10:00 - 17:00 uur
Self-service 10:00 - 13:00 uur
Woensdag 13:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

 
Bibliotheek Velserbroek
Maan Bastion 476
1991 RH Velserbroek
023 538 19 01
info@bibliotheekvelsen.nl

Openingstijden
Ma/di/do/vr 10:00 - 17:00 uur
Self-service 10:00 - 13:00 uur
Woensdag 13:00 - 17:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

www.bibliotheekvelsen.nl



Abonnementen 
en tarieven
2018

Eindeloos 
Genieten

Lekker
Lezen

Tarief per 
maand  
(automatische 
incasso)

€ 6,- € 3,75

Tarief per jaar
(acceptgiro)

€ 77,50 € 50,-

Tarief per 
maand
Meeleespas *
(automatische 
incasso)

€1,- €1,-

Boeken,
Luisterboeken
Tijdschriften

12 boeken 
tegelijk

6 boeken 
tegelijk

Leentermijn 6 weken 4 weken

Multimedia** gratis
(max 6 p/keer)

€ 2,00

Reserveren*** gratis € 1,00

Jeugd tot 18 jaar

Bibliotheek Velsen heeft verschillende 
abonnementen zodat je kunt kiezen voor een 
lidmaatschap dat het beste bij je past. 
Naast het uitlenen van boeken, tijdschriften 
en multimedia organiseert de bibliotheek veel 
interessante, innovatieve en vooral ook leuke 
activiteiten. Van cursussen en exposities tot 
voorleesuurtjes, taalhuis en koffieochtenden. 
Neem de activiteitenfolder mee of kijk op de 
website www.bibliotheekvelsen.nl. 
   
Volwassenen
Eindeloos Genieten (€ 6,- p.m.)
Met dit uitgebreide en boetevrije abonnement kun 
je 12 boeken of tijdschriften lenen en mag je ze 6 
weken thuis houden. Ook leen je gratis 6 multimedia 
en het reserveren van materialen is gratis. Voor €1,- 
per maand kun je een Meeleespas afsluiten voor je 
huisgenoot.

Lekker Lezen (€ 3,75 p.m.)
Dit is het ideale abonnement als je aan 6 boeken 
of tijdschriften gedurende 4 weken genoeg hebt. 
Multimedia leen je voor €2,- per 2 weken en het 
reserveren van materialen kost €1,- . Voor €1,- per 
maand kun je een Meeleespas afsluiten voor je 
huisgenoot.

Jeugd (tot 18 jaar)
Eindeloos Genieten (€ 2,25 p.m.)
Met dit uitgebreide en boetevrije abonnement kun je 
12 boeken of tijdschriften lenen en mag je ze 6 weken 
thuis houden. Ook leen je gratis 6 multimedia en het 
reserveren van materialen is gratis. 

Jeugd  (gratis)
Dit is het ideale abonnement als je aan 6 boeken 
of tijdschriften gedurende 4 weken genoeg hebt. 
Multimedia leen je voor €2,- per 2 weken en reserveren 
kost €1,- (m.u.v. informatieve boeken).

*       Meerdere meeleespassen per abonnement             
        mogelijk, met een maximum van 3.
**     Multimedia: CD’s, DVD’s, CD-roms, 
        BLU-ray’s en games.
***    Geldt voor reserveringen uit de collecties 
        van Bibliotheek Velsen en IJmond Noord.

Eindeloos 
Genieten

Gratis
Jeugd

Tarief per 
maand  
(automatische 
incasso)

€ 2,25 gratis

Tarief per jaar
(acceptgiro)

€ 30,- gratis

Boeken,
Luisterboeken
Tijdschriften

12 boeken 
tegelijk

6 boeken 
tegelijk

Leentermijn 6 weken 4 weken

Multimedia** gratis
(max 6 p/keer)

€ 2,00

Reserveren*** gratis € 1,00

Volwassenen

Voorwaarden
Op de website www.bibliotheekvelsen.nl 
en bij onze servicebalie vind je de complete 
leenvoorwaarden.


