Tarieven

i.c.m. e-reader

€
10
p.m.

i.c.m. e-reader

€
9
p.m.

i.c.m. e-reader

€
8
p.m.

€ 10,10

€ 21

€ 45,50

€ 60,60

Strippen

Brons

Zilver

Goud

per kaart

per jaar

per jaar

per jaar

“Het gouden pakket is door onze bibliothecarissen
verkozen tot het meest gunstige pakket.”

Strippen Brons
PC-gebruik

10 per keer

20 per keer

Reserveren

€ 0,25 per item

€ 0,25 per item

€ 0,25 per item

gratis

Boete

€ 0,30 per item

€ 0,30 per item

€ 0,30 per item

boetevrij

6 per jaar

onbeperkt

onbeperkt

gratis

€ 10,10 per jaar

Prijs 18-25 jr
65+ excl.
e-reader
& CJP
Prijs 25-65 jr
incl.
e-reader

Prijs 18-25 jr
65+ incl.
e-reader
& CJP

BEST
CHOICE

€ 10,10

€ 21,- per jaar

€ 45,50 per jaar

€ 60,60 per jaar

€ 10,10

€ 21,- per jaar

€ 36,40 per jaar

€ 48,50 per jaar

€ 8,- per maand

Internetpas

Wij vertonen films op dinsdag- en vrijdagavond, woensdagochtend en zaterdagmiddag.

Met de gratis internetpas kunt u dagelijks 1 uur gebruikmaken van pc's in de bibliotheek. Daarna betaalt u per
uur € 2,-.

Entreeprijs:
leden € 7,50 niet-leden € 9,Tot 18 jaar:
		
€ 6,Filmstrippenkaart (5 films): leden € 35,- niet-leden € 40,-

Iedere zondag is er om 15:00 uur een jeugdvoorstelling.
Kaartjes kosten € 5,- voor leden en € 7,- voor niet-leden.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de website en bij de klantenservicebalies.

10 items

excl.
e-reader

hetnieuwefilmhuis

Een strippenkaart is een jaarabonnement waarbij per
geleend item automatisch een strip van uw kaart wordt
afgeboekt. U heeft 10 strippen wat gelijkstaat aan het
lenen van tien materialen en 2 uur gratis internet per dag.
Tussentijds opwaarderen kan bij de klantenservice en via
www.denieuwebibliotheek.nl in ‘mijn menu’. Strippen zijn
max. 1 jaar geldig.

10 items

Prijs 25-65 jr

Met uw brons, zilver of goud abonnement kunt u in veel
openbare bibliotheken terecht om te lenen. Zorg daarom
dat u de bibliotheekpas ook op vakantie bij u heeft.

Jeugdtheater

onbeperkt

excl.
e-reader

Landelijk lenen

Strippenkaart

2 uur per dag

Prijs 0-18 jr

Met uw brons, zilver of goud abonnement kunt u gratis
gebruik maken van de landelijke e-book-collectie van de
bibliotheek. Zie: www.bibliotheek.nl/ebooks.

Goud

2 uur per dag

E-Books

Kies dan voor
een Goud
abonnement!

E-books

Zilver

2 uur per dag

Lenen

Boetevrij en
onbeperkt
lenen?

€ 9,- per maand € 10,- per maand

€ 8,- per maand €8,25 per maand € 9,- per maand

Goud pakket + een Kobo Aura 2 e-reader

Voor max. 1 euro p.m. meer zit je al op goud i.p.v. zilver!
Pakketten inclusief e-reader alleen met een contracttermijn van 3 jaar.

Leentermijn en verlengen
U leent alle media vier weken. Na deze termijn betaalt u,
afhankelijk van uw abonnement, € 0,30 per dag per item
te-laat geld. Boetevrij lenen kan alleen met het goud
abonnement. U kunt de leentermijn maximaal twee keer
verlengen, tenzij de betreffende titel door iemand anders
is gereserveerd. Verlengen kan via onze website, met de
Bibliotheek Wise-app of in de bibliotheek.

Korting bij automatische incasso
Jaarlijks ontvangt u op het zilver of goud jaarabonnement
bij een machtiging voor automatische incasso een korting
van € 2,50 op de abonnementsprijs. De eerste termijn
dient u direct bij inschrijving betalen. Deze korting is niet
mogelijk in combinatie met het e-reader abonnement.

Overige tarieven
Bibliotheektas
Duplicaatpas/Extra pas
Fotokopie/print A4/A3 zwart-wit
Fotokopie/print A4/A3 kleur
Reserveringen buiten Flevoland
PC-gebruik
Kleine vergoedingen/schades

€ 0,50 / € 1,50
€ 3,50
€ 0,20 /€ 0,40
€ 0,50 / € 1,€ 3,50
€ 2,- per uur
€ 3,50

Lid worden van de nieuwe bibliotheek?

We geven je tien goede redenen:
Keuze uit
duizenden
e-books, 24/7
te lenen.

1

Gratis supersnel
wifi

3

Veel fijne werk- en
studeerplekken en
studiecellen

5

Iedere zondag
jeugdtheater

7

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

2

Nooit meer
boetes met het
goud abonnement

4

Thuis reserveren en
verlengen via 'mijn
bibliotheek' of de
bibliotheek Wise-app

6

Het nieuwe filmhuis:
voor de mooiste films

8

De meest vernieuwende
bibliotheek van
Nederland

10

Een abonnement
dat gecombineerd
kan worden met een
e-reader

9

Kobo Aura 2 e-reader
Perfect lezen in de zon
zonder weerspiegeling
Opslagcapaciteit van 4GB
ruim 3000 e-books
Scherp en verlicht 6-inch
HD-touchscreen
Batterijduur van een
maand

Openingstijden 2017
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 – 20.00 uur
10.00 – 17.00 uur

maandag
dinsdag
woensdag
vrijdag

Bibliotheek Almere Poort
09.30 – 13.00 uur
13.30 – 17.00 uur
13.30 – 17.00 uur
13.30 – 17.00 uur

Boekenbrievenbussen Stad, Haven en Buiten

denieuwebibliotheek
Tarieven en
openingstijden
2017

Opslagcapaciteit van 4GB,
ruim 3000 e-books.

Dagelijks geopend wanneer de bibliotheek gesloten is.
In de zomer zijn er aangepaste openingstijden
de nieuwe bibliotheek
telefoon: 036 – 548 60 00
e-mail: info@denieuwebibliotheek.nl
website: www.denieuwebibliotheek.nl
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