Servicepas
De servicepas is een pas waarop je tegoed kan storten voor zowel het gebruik van het internet als kopiëren,scannen en printen in de Bibliotheek. Als je geen
lid bent van de Bibliotheek kun je via de
servicepas van deze diensten gebruik maken.
Eenmalige aanschaf voor € 4,- Opwaarderen naar
behoefte in de Bibliotheek. Inclusief gratis 2 uur
internet per maand. De pas is verkrijgbaar aan de
balie in de Bibliotheek tijdens openingstijden (niet
tijdens self-service).

ABONNEMENTEN
& TARIEVEN 2022

De Bibliotheek Wise App
Met de gratis app ‘Bibliotheek Wise’
heb je als bibliotheeklid overal en
altijd toegang tot de Bibliotheek met
je mobiele telefoon of tablet. De app
is gebruiks-vriendelijk en werkt heel
eenvoudig. Je kunt hem downloaden
in de App Store of de Play Store.

Wat kan ik met de app?

Wat heb ik thuis en verlengen: In één oogopslag
zien wat je allemaal thuis heb en wanneer dit weer
ingeleverd moet worden. Met de mogelijkheid om
direct te verlengen. Dit kan ook in één handeling voor
alle gezinsleden tegelijk, mits daarvoor gemachtigd is.
Zoeken in de catalogus: Alle zoekopties uit de
gewone catalogus zijn beschikbaar: titel, auteur,
onderwerp, woorden, series, jeugdboeken,
ISBN-nummer etc. Je kunt direct reserveringen
plaatsen en titels aan een verlanglijst toevoegen.
Aanwinsten, leesadvies, ratings: Lastig om te
kiezen? Je wordt geholpen met aanwinstenoverzichten, (persoonlijke) lees- en luisteradviezen of
door te zien hoe anderen titels hebben gewaardeerd.
Zelf je gegevens beheren: De gegevens zijn naar
wens in te stellen: e-mailadres, de wijze waarop je
berichten van de bibliotheek wil ontvangen. Via pushberichten (berichten die automatisch door je telefoon
of tablet worden gegenereerd) weet je wanneer
geleende materialen teruggebracht moeten worden of
dat je reservering klaar staat, handig!

Vestigingen & Openingstijden
Bibliotheek IJmuiden

Bibliotheek Velserbroek

Openingstijden

Openingstijden

Dudokplein 16
1971 EP IJmuiden
Telefoon: 0255 525 353

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

Maan Bastion 476
1991 RH Velserbroek
Telefoon: 023 538 19 01

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

E-mail:info@bibliotheekvelsen.nl
Facebook: facebook.com/bibliotheekvelsen
Website: www.biliotheekvelsen.nl

Velsen

ABONNEMENTEN
EN TARIEVEN
2022

Volwassenen
Eindeloos
Genieten

Lekker
Lezen

€ 82,50

€ 54,00

€1,25

€1,25

Boeken,
Tijdschriften

12 boeken
tegelijk

6 boeken
tegelijk

Leentermijn

6 weken

4 weken

Multimedia**

gratis
(max 6 p/keer)
gratis

€ 2,00

Tarief per maand
(automatische
incasso)
Tarief per jaar
(bankoverschrijving)
Tarief per maand
Meeleespas *
(automatische
incasso)

Bibliotheek Velsen heeft verschillende
abonnementen, zodat je kunt kiezen voor een
lidmaatschap dat het beste bij je past. Bij alle
abonnementen is het gebruik van de Online
Bibliotheek inclusief. Elke 3 weken 10 e-books
en 10 luisterboeken. Naast het uitlenen van
boeken, tijdschriften en multimedia organiseert de
Bibliotheek veel interessante, innovatieve en leuke
activiteiten. Bij een abonnement kun je dagelijks 2
uur gratis gebruik maken van de computers in de
Bibliotheek. Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekvelsen.nl.

Volwassenen

Reserveren

€ 6,45

€ 4,10

vanaf
€ 0,50

Eindeloos Genieten (€ 6,45 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 € 1,25 per maand kun je een
Meeleespas afsluiten voor je huisgenoot.

Jeugd tot 18 jaar

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 kan vanaf € 0,50.
Voor € 1,25 per maand kun je een Meeleespas
afsluiten voor je huisgenoot.

Jeugd (tot 18 jaar)
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 is het reserveren van materialen
gratis.

Gratis
Jeugd

€ 30,-

gratis

12 boeken
tegelijk

6 boeken
tegelijk

Leentermijn

6 weken

4 weken

Multimedia**

gratis
(max 6 p/keer)
gratis

€ 2,00

Tarief per maand
(automatische
incasso)
Tarief per jaar
(bankoverschrijving)
Boeken,
Tijdschriften

Lekker Lezen (€ 4,10 p.m.)

Eindeloos Genieten (€ 2,30 p.m.)

Eindeloos
Genieten

Reserveren***

€ 2,30

gratis

gratis

*

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

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 van jeugdboeken binnen Velsen is
gratis. Buiten Velsen kun je reserveren vanaf € 1,-.

Voorwaarden

Op de website www.bibliotheekvelsen.nl kan je
de complete leenvoorwaarden nalezen.

