
Lidmaatschap - KLEIN

Prijs: € 29,- + eenmalig inschrijfkosten € 3,- 
Aantal materialen per keer: 3
(Luister)boeken, tijdschriften en strips: gratis voor 3 weken
Toppers: € 1,- voor 2 weken
Films en games: € 2,- voor 3 weken
E-books: e-books Compact
Lenen bij andere bibliotheken: nee
Reserveren bibliotheken Noord- en Zuid-Holland: € 0,50
Aanvragen buiten netwerk: € 2,-

Lidmaatschap - BASIS

Prijs: €43,50 + eenmalig inschrijfkosten € 3,- 
Aantal materialen per keer: 8
(Luister)boeken, tijdschriften en strips: gratis voor 3 weken
Toppers: € 1,- voor 2 weken
Films en games: € 2,- voor 3 weken
E-books: e-books Compleet
Lenen bij andere bibliotheken: ja
Reserveren bibliotheken Noord- en Zuid-Holland:€ 0,50
Aanvragen buiten netwerk: € 2,-

Lidmaatschap - GROOT

Prijs: € 64,- + eenmalig inschrijfkosten € 3,- en een gratis 2e pas 
Aantal materialen per keer: 25
(Luister)boeken, tijdschriften en strips: gratis voor 6 weken
Toppers: gratis voor 2 weken
Films en games: gratis voor 3 weken, verlengen € 2,-
E-books: e-books Compleet
Lenen bij andere bibliotheken: ja
Reserveren bibliotheken Noord- en Zuid-Holland:gratis
Aanvragen buiten netwerk: gratis

Lidmaatschap - PERSOONLIJK

Prijs: per item + eenmalig inschrijfkosten € 3,- 
Aantal materialen per keer: 5
(Luister)boeken, tijdschriften en strips: € 1,- voor 3 weken
Toppers: € 2,- voor 2 weken
Films en games: € 3,- voor 3 weken
Lenen bij andere bibliotheken: nee
Reserveren bibliotheken Noord- en Zuid-Holland: € 0,50
E-books en aanvragen buiten netwerk: n.v.t.

Lidmaatschap - DIGITAALHUIS 18+*

Prijs: gratis + geen inschrijfkosten 
Aantal materialen per keer: 3
(Luister)boeken, tijdschriften en strips: gratis voor 3 weken
Toppers: € 1,- voor 2 weken
Films en games: € 2,- voor 3 weken
E-books: e-books Compact
Lenen bij andere bibliotheken: nee
Reserveren bibliotheken Noord- en Zuid-Holland: € 0,50
Aanvragen buiten netwerk: € 2,-

* vraag naar de speciale voorwaarden.

Abonnementen 2021

Jeugdlidmaatschap - BASIS

Prijs: gratis 
Aantal materialen per keer: 8
Jeugd(luister)boeken, tijdschriften en strips: gratis voor 3 weken
Jeugdfilms en games: € 2,- voor 3 weken
E-books: e-books Compleet
Lenen bij andere bibliotheken: ja
Reserveren bibliotheken Noord- en Zuid-Holland: € 0,50
Aanvragen buiten netwerk: € 2,-

Jeugdlidmaatschap - GROOT

Prijs: € 24,-
Aantal materialen per keer: 25
Jeugd(luister)boeken, tijdschriften en strips: gratis voor 6 weken
Jeugdfilms en games: gratis voor 3 weken, verlengen € 2,-
E-books: e-books Compleet
Lenen bij andere bibliotheken: ja
Reserveren bibliotheken Noord- en Zuid-Holland: gratis
Aanvragen buiten netwerk: gratis

Lidmaatschap instelling
Prijs: € 64,- + eenmalig inschrijfkosten € 3,-  

Lidmaatschap leeskring
Prijs: € 80,- + eenmalig inschrijfkosten € 3,- 

Boekendienst aan huis
Prijs: € 39,- + eenmalig inschrijfkosten € 3,-
Aantal materialen per keer: 16
E-books: e-books Compact 

Internetlidmaatschap
Prijs: eenmalig inschrijfkosten € 3,- 
Alleen internetten, scannen, kopiëren en printen.

Gastlenen
Gastlenen bij een andere bibliotheek is mogelijk. 
Vraag hiervoor naar de voorwaarden

Korting
Ontvang korting op alle abonnementen met jouw
CJP-pas (15% korting) of Rotterdam-pas (25% korting)!

Overige 

Jeugd 0 t/m 17 jaarVolwassenen 18+

Tip: geef eens 

een abonnement 

cadeau!

www.debibliotheekschiedam.nl      •      info@debibliotheekschiedam.nl      •      010 714 63 00

BOETEVRIJ gemaksabonnement
Jeugd Groot Plus: € 24,- + € 6,00 = € 30,00 
Volwassen Klein Plus: € 29,- + € 6,00 = € 35,00
Volwassen Basis Plus: € 43,50 + € 6,00 = € 49,50
Volwassen Groot Plus: € 64,- + € 6,00 = € 70,00

Voorwaarden: Bij een boetevrij abonnement koopt u de 
boetes voor het te laat terugbrengen van materialen direct 
af voor een jaar m.u.v. de materialen waar u normaal 
leengeld voor betaald, zoals bijvoorbeeld films. We hanteren 
de normale uitleentermijnen en zullen u een herinnering 
sturen wanneer uw materialen niet op tijd terug komen. 

Voorwaarden
-   Maximaal 2 keer verlengen (indien niet gereserveerd door anderen)
-   Gratis verlengen (m.u.v. films en games)
-   Verlengen films en games: € 2,-
-   Reserveren bibliotheeklocaties Bibliotheek Schiedam is gratis
-   Verlengen met persoonlijk lidmaatschap: leengeld per item
-   Reserveren en verlengen van toppers is niet mogelijk
-   Lenen via Muziekweb/Leendirect: € 3,- per cd
-   Telaatgeld voor (luister)boeken, tijdschriften, strips: € 0,15 per dag
-   Telaatgeld voor films, games en toppers: € 0,50 per dag
-   Niet ophalen van de reservering: € 1,- per item
-   Betaling via automatische incasso: € 2,- korting op jaarlidmaatschap 
     (niet in combinatie met andere acties)
-   (Vervangende) bibliotheekpas: € 3,-
-   Voor algemene voorwaarden zie website

Betaalopties
1. Via betaalmogelijkheid in de bibliotheekvoorziening 
  (Korenbeurs, De Klinker en De Nieuwe Harg). 
2.  Via automatisch incasso, dit geeft een korting van  
 € 2,- op het lidmaatschap. 
3.  Via iDeal betaling via Mijn Bibliotheek. 
4.  Via overmaking van lidmaatschapsgeld op het  
 rekeningnummer van de Bibliotheek Schiedam:
 IBAN: NL 55 RABO 0120 2112 62 / BIC: RABONL2U 

Dit overzicht bevat de lidmaatschapskosten voor 2021. 
U betaalt de lidmaatschapskosten per jaar.

E-books Compact
Prijs: € 21,-  > Toegang tot max. 6 
e-books én max. 6 luisterboeken 
per jaar, elk met een leentermijn 
van 3 weken. 

E-books Compleet
Prijs: € 42,-  > Toegang tot max. 10 
e-books én max. 10 luisterboeken 
per 3 weken, elk met een leentermijn 
van 3 weken. 

Verlengen telt als nieuwe uitlening.  

versie 02, april 2021


