Tien
goede redenen om lid te worden van
De Nieuwe Bibliotheek!

Voordelig lenen
met het
Budgetabonnement

6

Nooit meer
boetes met het
Topabonnement

Keuze uit duizenden
e-books, 24/7 te lenen via
onlinebibliotheek.nl/
ebooks

7

Gratis wifi

Thuis reserveren en
verlengen via ‘mijn
menu’ of de
bibliotheek Wise-app

8

Tot 18 jaar gratis lid

4

Veel fijne
werkplekken en
studiecellen

9

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

5

Het Nieuwe Filmhuis:
voor de mooiste films
met leuke kortingen

1

2
3

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

10

(bij het Topabonnement
loopt dit op tot 50%)
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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

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

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

Ben jij al lid van

De Nieuwe
Bibliotheek?
Voor
de fijnste boeken,
de mooiste films, de
leukste activiteiten
en de lekkerste
koffie en thee!

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

Voor iedereen
een passend
abonnement mét
bijbehorende
leuke kortingen.

Almere Stad
Stadhuisplein 101
1315 XC Almere

Almere Haven
Markt 41
1354 AP Almere Haven

Almere Buiten
Baltimoreplein 112
1334 KA Almere

servicepunt Almere Poort
Oostenrijkstraat 2
1363 CB Almere Poort

Tarieven en
openingstijden

denieuwebibliotheek
Postbus 10284
1301 AG Almere
telefoon: 036 - 548 60 00
e-mail: info@denieuwebibliotheek.nl
website: www.denieuwebibliotheek.nl
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Onbeperkt gratis computergebruik
Gratis online tijdschriften lezen
en cursussen volgen
Gratis partnerpas
Gratis reserveren

ev

met de optie om vijf keer 3 weken te verlengen

rd

€ 59,50 per jaar of
€ 5,25 per maand
Boetevrij lenen
50% korting op kaartjes voor
films en activiteiten
20 items per keer lenen
Onbeperkt e-books lenen
Uitleentermijn van 3 weken,

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

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

tv

oo

abonnement

Openingstijden 2021

denieuwebibliotheek

E

0 t/m 17 jaar

!

abonnement

Jeugd Budget Basis Top

UW

BUDGET

NI

Betaling per maand

gratis

n.v.t.

€ 4,-

€ 5,25

Betaling per jaar

gratis

€ 16,50

€ 44,50

€ 59,50

Korting op films &
overige activiteiten

n.v.t.

10%

25%

50%

Aantal items boeken/
dvd’s lenen per jaar

onbeperkt *

10 per jaar

Aantal items op kaart

10

3

Aantal luisterboeken
en/of e-books lenen
per jaar ***

onbeperkt*

-

Maximale leentermijn
incl. verleningen

12 weken

6 weken

€ 16,50 per jaar
10 items per jaar lenen
10% korting op kaartjes voor
films en activiteiten
1 uur per dag gratis
computergebruik
Uitleentermijn van 3 weken,
met de optie om één keer
3 weken te verlengen

BASIS

10 items per keer lenen
Onbeperkt e-books lenen
3 uur per dag gratis computergebruik
Uitleentermijn van 3 weken,
Gratis online tijdschriften lezen
en cursussen volgen

t!

met de optie om één keer
3 weken te verlengen

le z e
n
h
o
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ud

25% korting op kaartjes
voor films en activiteiten

rw

€ 44,50 per jaar of
€ 4,- per maand

o
Vo

abonnement

onbeperkt onbeperkt

10

20

onbeperkt onbeperkt

12 weken

18 weken

3 weken

3 weken

3 weken

3 weken

Maximaal aantal
verlengingen

3x

1x

3x

5x

gratis

€ 0,30

€ 0,30

gratis

Maximaal te
reserveren items

10

5

10

20

Computergebruik
per dag

1 uur

1 uur

-

onbeperkt

-

-

Online tijdschriften
en cursussen

Partnerpas

*
**
***

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,-.

Lokaal digitaal: e-books lenen

Uitleentermijn:
boek/e-books/dvd

Boete per item,
per dag

Andere mogelijkheden

Met dit abonnement, dat € 42,- per jaar kost, kun je alleen e-books
lenen. E-books lenen doe je via: www.onlinebibliotheek.nl/e-books

Wat is er nog meer te doen in
De Nieuwe Bibliotheek?
Naast ons jeugdtheater en ons filmhuis organiseren we nog veel meer
activiteiten. Van de maandelijkse Pubquiz, lezingen, cursussen en
voorlezen, tot activiteiten in ons gloednieuwe Medialab en nog veel
meer! Natuurlijk kun je ook bij ons terecht voor een kopje koffie of thee
in ons Nieuwscafé, om te studeren, of een werkafspraak te maken.

Het Nieuwe Filmhuis
Iedere dinsdag- en vrijdagavond, woensdagochtend en zaterdagmiddag
kun je films bekijken in Het Nieuwe Filmhuis. Entree: een kaartje kost
€ 10,-. Leden krijgen afhankelijk van het abonnement korting, wat op
kan lopen tot maar liefst 50%!

Jeugdtheater
Iedere zondag om 15.00 uur is er in de nieuwe zaal een jeugdtheatervoorstelling. Kaartjes kun je kopen via de website en bij de klantenservicebalies. Tijdens de zomermaanden zijn er geen kindervoorstellingen.

Overige tarieven

t/m 11 jaar alleen jeugdboeken
Niet ophalen reservering: € 0,25
Met steeds een maximum van 10 boeken op je boekenplank

3 uur

onbeperkt

onbeperkt onbeperkt

-

1 x gratis

Bibliotheektas

€ 0,50 / € 1,50

Fotokopie/print A4/A3 zwart-wit

€ 0,20 /€ 0,40

Fotokopie/print A4/A3 kleur

€ 0,50 / € 1,-

Reserveringen:
• binnen Flevoland

• Muziekweb

€ 0,25 (gratis bij een
Topabonnement)
€ 4,50 (€ 2,50 bij een
Topabonnement)
€ 4,-

Computergebruik

€ 2,- per uur

Kleine vergoedingen/schades

€ 3,50

• buiten Flevoland

