
 

*provincie: alle openbare bibliotheken in de provincie Utrecht, met uitzondering van 
Nieuwegein. 
 

ABONNEMENTEN VIJFHEERENLANDEN 
 
Jeugdabonnement (gratis tot 18 jaar) 

• gratis en onbeperkt lenen/verlengen van alle artikelen  
• maximaal 10 artikelen tegelijk lenen,  
• maximaal 5 artikelen tegelijk reserveren 
• gratis e-books lenen uit de collectie voor de jeugd, maximaal 10 per 3 weken 
• gratis luisterboeken lenen in de LuisterBieb-app, inclusief Premium-collectie 

 
 
Volwassenabonnementen 
  

Klein Standaard Plus 

Maximum aantal uitleningen/strippen per jaar 20 80 onbeperkt 
Aantal artikelen tegelijk lenen 10 10 20 
Aantal artikelen tegelijk reserveren 10 10 10 
Extra 2e bibliotheekpas voor huisgenoot Nee Nee Ja 
Aantal E-books tegelijk lenen 10 10 10 
Aantal luisterboeken tegelijk lenen 10 10 10 
Kosten nieuwe leden € 42,00 € 65,00 € 87,00 
Kosten leden die overkomen van AanZet  € 31,50 € 47,00 € 64,50 

 
NB: Deze prijzen zijn op basis van automatische incasso en gelden vanaf 1-1-2020. Bij 
betalen per acceptgiro worden € 2,50 extra administratiekosten in rekening gebracht. 
Kijk voor meer informatie op www.bibliotheeklekijssel.nl/abonnementen. 
 
Lid worden 
Je kunt je via onze website of in de Bibliotheek inschrijven. Neem dan een geldig 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee, ook bij het ophalen van jouw pas na online 
inschrijving. 
 
Abonnementsperiode 
Het abonnement is één jaar geldig en wordt ieder jaar automatisch verlengd. Opzeggen 
kan tot uiterlijk één maand voor de vervaldatum. Dit kan via het formulier op de website, 
per brief of in de Bibliotheek. Ben je langer dan een jaar lid, dan kun je per maand 
opzeggen. Je krijgt het betaalde bedrag voor de resterende maanden terug met aftrek 
van € 5,00 administratiekosten.  
 
Lenen en verlengen 
Welk abonnement je ook hebt, je leent alle artikelen gratis.  
De standaard leentermijn is 3 weken, met uitzondering van sprinters. 
Je kunt tweemaal verlengen, als het artikel niet door iemand anders is gereserveerd.  
Een verlenging geldt als een extra uitlening (strip). Dit wordt van het maximumaantal 
uitleningen/strippen afgehaald. Op de uitleen bon kun je zien hoeveel uitleningen/strips 
je nog tegoed hebt.  
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Nieuwegein. 
 

 
Inleveren 
Buiten openingsuren kun je inleveren in de speciaal daarvoor bestemde inleverbus.  
We berekenen geen kosten als je te laat bent met inleveren of verlengen. Wel ontvang je 
een herinnering. Als je helemaal niet inlevert betaal je de vervangingskosten.  
 
Reserveren  
Reserveren binnen de Bibliotheek Lek & IJssel (Houten, IJsselstein en Vijfheerenlanden) 
is gratis. Binnen de provincie* kost reserveren € 1,00. 
 
Handige gratis app 
Gebruik de app Bibliotheek Wise voor zoeken in de catalogus, reserveren, verlengen en 
meer. 
 
Overal lenen 
Met jouw bibliotheekpas kun je overal in de provincie* lenen en terugbrengen.  
Bij lenen, reserveren of terugbrengen gelden de voorwaarden en tarieven van de 
bibliotheek waarvan je gebruikmaakt. 
 
Aanvragen buiten de provincie* en bij Muziekweb, FilmBieb 
Vind je wat je zoekt niet in de provinciale collectie, dan kun je het aanvragen buiten de 
provincie*. Dat kost € 5,00. Cd's en dvd's aanvragen bij Muziekweb of FilmBieb kost € 
3,00. Voor aanvragen van buiten de provincie* of bij Muziekweb/Filmbieb is verlengen 
niet mogelijk. 
 
Openstaande bedragen 
Openstaande bedragen kun je betalen met iDEAL (via Mijn menu op onze website) of bij 
de betaalzuil in de Bibliotheek. Het abonnementsgeld betaalt u het gemakkelijkst via 
automatische incasso. Als u gebruik maakt van een acceptgiro, dan worden er € 2,50 
extra administratiekosten in rekening gebracht.  
Om blokkade van uw pas te voorkomen, raden wij u aan om de openstaande bedragen 
op tijd te betalen. Het abonnementsgeld moet betaald zijn vóór het ingaan van de 
nieuwe abonnementsperiode. Overige bedragen moeten binnen 30 dagen betaald worden 
of zodra het totaal 10 euro of meer is.  
 
Pas vervangen 
Bent u uw bibliotheekpas kwijt? Dan kunt u een duplicaatpas laten maken in de 
Bibliotheek. Dat kost € 3,50. 
 
Op de hoogte blijven 
Een overzicht van de activiteiten in de bibliotheek vind je op  
www.bibliotheeklekijssel.nl/activiteiten. Je kunt je aanmelden voor de maandelijkse e-
mailnieuwsbrief op www.bibliotheeklekijssel.nl/nieuwsbrief. Of volg ons op Facebook en 
Twitter.   

http://www.bibliotheeklekijssel.nl/activiteiten
http://www.bibliotheeklekijssel.nl/nieuwsbrief

