Tien

voordelen van
denieuwebibliotheek:
Nooit meer
boetes met het
Top abonnement

1

Veel fijne werk- en
studeerplekken en
studiecellen

3

Iedere zondag
jeugdtheater

5

Gratis wifi

Een nieuwscafé
met lekkere koffie
en thee én de
nieuwste kranten
en tijdschriften

2

Handig reserveren
en verlengen via
'Mijn menu' of de
bibliotheek Wise-app

4

Het nieuwe filmhuis:
voor de mooiste films

6

Keuze uit
duizenden
e-books, 24/7
te lenen.

8

Tot 18 jaar gratis lid en
boetevrij lenen!

10

Verschillende modern
uitgeruste locaties die
je kunt huren om een
presentatie te geven of
een cursus te verzorgen

7

9

Openingstijden 2020
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Bibliotheek Almere Stad
10.00 – 18.00 uur
09.00 – 20.00 uur
09.00 – 20.00 uur
09.00 – 20.00 uur
09.00 – 20.00 uur
10.00 – 17.00 uur
12.00 – 17.00 uur

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Bibliotheek Almere Buiten
10.00 – 18.00 uur
10.00 – 18.00 uur
10.00 – 18.00 uur
10.00 – 18.00 uur
10.00 – 20.00 uur
10.00 – 17.00 uur

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Bibliotheek Almere Haven
10.00 – 18.00 uur
10.00 – 18.00 uur
10.00 – 18.00 uur
10.00 – 18.00 uur
09.00 – 18.00 uur
10.00 – 17.00 uur

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Bibliotheek Almere Poort
10.00 – 13.00 uur
13.30 – 17.00 uur
13.30 – 17.00 uur
13.30 – 17.00 uur
10.00 – 17.00 uur

denieuwebibliotheek
Tarieven en
openingstijden
2020

Boekenbrievenbussen Stad, Haven en Buiten
Dagelijks geopend wanneer de bibliotheek gesloten is.
In de zomer zijn er aangepaste openingstijden

Almere Haven
Markt 41
1354 AP Almere Haven

denieuwebibliotheek
Postbus 10284
1301 AG Almere

Almere Buiten
Baltimoreplein 112
1334 KA Almere

servicepunt Almere Poort
Oostenrijkstraat 2
1363 CB Almere Poort

telefoon: 036 - 548 60 00
e-mail: info@denieuwebibliotheek.nl
website: www.denieuwebibliotheek.nl
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Almere Stad
Stadhuisplein 101
1315 XC Almere

Tarieven

Tips & tricks

Abonnementen

Internetpas

Jeugdtheater

De abonnementen van de nieuwe bibliotheek: overzichtelijk, passend én gemakkelijk nu je ook per maand
kunt afsluiten en opzeggen. Tot en met 17 jaar ben je
gratis lid én leen je altijd boetevrij!

Leen je geen items, maar wil je wel onze pc’s gebruiken? Met
de gratis internetpas kun je dagelijks 1 uur gebruikmaken van
de pc’s in de bibliotheek. Daarna betaal je per uur € 2,-.

Iedere zondag om 15.00 uur is er in de nieuwe zaal een
jeugdtheatervoorstelling.

Lokaal digitaal

Kaartjes zijn te koop via de website en bij de klantenservicebalies. Tijdens de zomermaanden zijn er geen jeugdtheatervoorstellingen.

TOP
Boetevrij!
20 items per keer lenen
10 e-books per keer lenen
Onbeperkt pc gebruik
Gratis reserveren
(niet ophalen binnen
1 week kost € 0,25)

JEUGD

Met dit abonnement, dat € 42,- per jaar kost, kun je alleen
e-books lenen. Dat doe je via onlinebibliotheek.nl/e-books. Je
kunt max. 10 exemplaren tegelijk op je apparaat bewaren.

BASIS

Korting bij automatische incasso

10 items per keer lenen
10 e-books per keer lenen
1 uur per dag gratis pc gebruik
daarna € 2,- per uur

Reserveren: € 0,25 per item
Boete: € 0,30 per item
per dag

0 t/m 17 jaar

*Dit geldt voor READ en 65+. Volwassenen krijgen een korting van € 1,-.
Voor het Top abonnement gelden de volgende kortingen: READ € 1,50,
volwassenen € 1,-, 65+ € 1,50.

Verschillende andere
tarieven

Boetevrij!
10 items per keer lenen
10 e-books per keer lenen
1 uur per dag gratis pc gebruik
daarna € 2,- per uur

Overige tarieven
Bibliotheektas

€ 0,50 / € 1,50

Duplicaatpas/Extra pas

€ 3,50

Fotokopie/print A4/A3 zwart-wit

€ 0,20 /€ 0,40

Fotokopie/print A4/A3 kleur

€ 0,50 / € 1,-

Reserveringen:
• binnen Flevoland
• buiten Flevoland
• Muziekweb

€ 0,25
€ 6,50
€ 4,-

PC-gebruik
Kleine vergoedingen/schades

€ 2,- per uur
€ 3,50

Meer weten of heb je nog vragen?
Kijk op www.denieuwebibliotheek.nl/praktisch/veelgesteldevragen.html.

hetnieuwefilmhuis

Reserveren: € 0,25 per item

READ (18 - 24 jaar) per jaar

Machtig je de bibliotheek voor een automatische incasso,
dan krijg je bij het jaarabonnement Basis* € 3,- korting op de
abonnementsprijs. Per jaar betaal je dan € 39,-. De eerste
betaling gebeurt meteen bij inschrijving. Afsluiting van een
maandabonnement kan alleen mét een automatische incasso.

Entree: leden € 6,50 niet-leden € 8,50

Basis

Top

€ 42,-

€ 52,-

READ per maand

€ 3,50

Volwassenen (25 - 64 jaar) per jaar

€ 50,-

€ 65,-

Volwassenen per maand

€ 4,30

€ 5,50

65+ per jaar

€ 42,-

€ 52,-

65+ per maand

€ 3,50

€ 4,50

€ 4,50

Iedere dinsdag- en vrijdagavond, woensdagochtend en
zaterdagmiddag kun je films bekijken in ons filmhuis.

Entreeprijs:

Leden:

€ 7,75

Tot 18 jaar:

€ 6,25

niet-leden € 9,25

(alleen te koop bij de klantenservice op vertoon van bibliotheekpas/legitimatie)

Filmstrippenkaart
(10 films):

leden € 69,75 niet-leden € 83,25

Lever jij je
boeken altijd
te laat in?
Leen boetevrij
met het TOP
abonnement!

