
ABONNEMENTEN LEEN-
TERMIJN

TARIEF per 
jaar

Jeugd t/m 17 jaar standaardabonnement
10 materialen per keer + online¹ 4 weken gratis

Volwassenen standaardabonnement
10 materialen per keer + online¹ 4 weken 49,75€        *

Volwassenen: vervolgpas          standaardabonnement op zelfde adres 4 weken 5,00€          
Plusabonnement  24 items per keer + online¹  6 weken 70,00€        *
De Rotterdampas op standaard volwassen- en het plusabonnement 25% korting
Gezinspas standaardabonnement

met onbeperkt extra passen 4 weken 60,00€        *
Knipkaart 10 strippen 1 jaar geldig 

max. 10 materialen 4 weken 20,00€        
Vakantiepas 2 maanden geldig

10 materialen per keer + online¹ 4 weken 15,00€        
Online bibliotheek lokaal digitaal abonnement 3 weken 42,00€        
Online bibliotheek, kennismaking abonnement, 6 items per jaar 21,00€        
Instellingen hoofdpas

50 materialen per keer 6 weken 70,00€        *
Instellingen: vervolgpas groepsabonnement

30 materialen per keer 6 weken 38,50€        *
Leesgroep incl. afname van leeskringkoffers tot 7 koffers per jaar 6 weken 120,00€     
Leesgroep incl. afname van leeskringkoffers 8-10 koffers per jaar 6 weken 170,00€     
Speel-o-theek De Vlieger Lansingerland              combi bibliotheekjeugdkaart 

speelgoed + jeugdmaterialen 4 weken               25,00€        
 Speel-o-theek Harlekino Pijnacker-Nootdorp                combi bibliotheekjeugdkaart 4 weken 20,00€        

speelgoed 2 stuks + jeugdmaterialen leengeld € 0,25/2,00/5,00

*bij automatische incasso ontvangt u jaarlijks € 2,00 korting
¹ de leentermijn van (luister)boeken via de online bibliotheek is 3 weken gratis

RESERVEREN
Reserveren is mogelijk via de website, via de zelfbediening en via de app 'Bibliotheek Wise' 
Reserveren binnen Bibliotheek Oostland gratis
Reserveren /aanvragen bij netwerkbibliotheken 1,50€          
Reserveren/aanvragen landelijk variabel
Telefonisch reserveren 1,50€          
Niet reserveerbaar zijn de Top10 boeken.

 MATERIALEN   LEEN-
TERMIJN TARIEF TE-LAAT-GELD

Boeken, tijdschriften, dvd's, luisterboeken, talencursussen 4 weken gratis 0,25€   per dag
Top10 titels zijn niet verlengbaar en niet reserveerbaar 1 week gratis 0,75€   per dag
Playstation en Wii spellen 4 weken gratis 0,25€   
Cd's, muziekdvd's, Lp's, via Muziekweb en Filmbieb 3 weken 3,50€          0,75€   
Digitale boeken, luisterboeken, lenen via de online bibliotheek¹ 3 weken gratis
eReader: te huur in Berkel en Rodenrijs en in Pijnacker 4 weken 5,00€          0,75€   
Daisyspeler: te huur in Berkel en Rodenrijs en in Pijnacker 4 weken 5,00€          0,75€   
Maximum te-laat-geld 12,50€        
VERLENGEN

 gratis 2 keer max.
Niet verlengbaar zijn de Top10 boeken

Speelgoed Harlekino gratis 1 keer max.
Telefonisch verlengen 1,50€          
VERGOEDINGEN bij BESCHADIGING of VERLIES TARIEF 
Duplicaatpas 7,75€          
Boeken, dvd's, luisterboeken nieuwprijs
Tijdschrift, tijdschriftenmap 5,00€          
Dvd-doos, luisterboekdoos, inlay, tekstboekje, ziploc (plastic) hoes 3,00€          
RFIDlabel of barcode 3,00€          
OVERIG
Bibliotheektas duurzaam 1,50€          
Bibliotheektas plastic 0,50€          
Print en kopie zwart/ kleur A4 enkelzijdig 0,10€          0,20€   
Print en kopie zwart/ kleur A3 enkelzijdig 0,20€          0,40€   
Internet en WiFi gratis

De bibliotheekkaart van Bibliotheek Oostland is geldig in heel Nederland. Kijk voor de voorwaarden en uitzonderingen van het landelijk 
lenen en gastlenen op de website www.bibliotheekoostland.nl

TARIEVEN Bibliotheek Oostland

 Het standaard- en pluslidmaatschap voor volwassenen en het jeugdabonnement bieden gratis toegang tot de Online Bibliotheek 

 Tip: verhoog het tegoed op uw kaart maandelijks met € 4,50/ € 7,00 en betaal daar de jaarlijkse contributie mee! 

 Verlengen alleen mogelijk als het materiaal niet door een ander is gereserveerd 

 Verlengen kan via de website, op de zelfbediening  en via de app "Bibliotheek Wise" 


