
Tarieven 

 Standaard 
abonnement 

 Top 
abonnement 

Jeugd 
abonnement 

 € 47  € 62  gratis 
4x per jaar 
€ 11,75 

4x per jaar 
€ 15,50 

n.v.t.

n.v.t.  gratis n.v.t.
10  15 10
3 weken  4 weken 3 weken
€ 1,00  gratis € 1,00
€ 2,00  gratis € 2,00
€ 3,50  gratis € 3,50
2x  onbeperkt 2x
n.v.t.  gratis n.v.t.
€ 42,00 n.v.t. n.v.t.

 Tarieven 2022 

Abonnementsgeld per jaar. Dit abonnement is inclusief het lenen van e-books. 
Gespreide betaling (betaling alleen mogelijk via automatische incasso). 

Partnerpas op hetzelfde adres* 
Aantal te lenen materialen 
Leentermijn voor alle materialen m.u.v. Toptitels 
Lenen dvd's (speelfilms) 
Lenen cd's van een Overijsselse Bibliotheek 
Lenen cd's van de Centrale Discotheek Rotterdam 
Maximaal aantal verlengingen** 
Zelfde uitleentermijn en aantal te lenen materialen voor uw kind 
E-bookabonnement, max. 10 titels per drie weken, alleen voor e-books 
Kennismakingsabonnement e-books, max 6 volwassen romans, alleen voor e-books € 21,00 n.v.t. n.v.t.

Voor alle abonnementen geldt het 
volgende 

Duplicaatpas € 3,50 

Leentermijn Toptitels 3 weken 



Telaatgeld alle materialen € 0,15 per dag 
Maximaal aantal reserveringen 10 exemplaren 
Reserveren/aanvragen buiten Overijssel € 6,50 
Vergoeding niet afgehaalde 
reserveringen 

€ 0,50 

Vermist tijdschriften € 5,00 
Lenen informatieve dvd's, cd's en cd-
roms 

gratis 

Lenen e-books gratis, volwassen romans alleen voor 
betalende leden 

Gratis internet*** 60 minuten per dag 
Korting deelname activiteiten € 2,50 
  

• Jeugd t/m 12 jaar kan alleen gebruikmaken van de jeugdafdeling. 
• In sommige gevallen kunt u een beroep doen op de Bijdrageregeling Maatschappelijke Participatie van de gemeente. 

 
* Met een partnerpas en een gewone pas kunt u samen 15 exemplaren lenen. Met een partnerpas kunt u niet in andere 
Bibliotheken lenen.  
** Mits het materiaal niet door een andere lener gereserveerd is. 
*** Bent u geen lid van de Bibliotheek en wilt u gebruik maken van internet, vraag dan bij de balie om een internetpas. Als u langer 
dan een uur wilt internetten, betaalt u € 0,50 per kwartier. 

 
Scholen 
Scholen kunnen via Bibliowijzer gebruik maken van de diensten van de Bibliotheek. 
Scholen die niet deelnemen aan Bibliowijzer kunnen één of meerdere leerkrachtabonnementen afsluiten. Voor € 35,- per jaar, leent 
u met een leerkrachtabonnement maximaal 40 boeken per keer voor 6 weken. 

 Lid worden?  
Wilt u ook 50 miljoen boeken, 30.000 e-books, luisterboeken, cd's, dvd's, bladmuziek en tijdschriften binnen handbereik voor minder 
dan een euro per week? Schrijf u dan nú online in als lid van de Bibliotheek.   

https://www.bibliowijzeroverijssel.nl/producten
https://www.bibliotheekrijssenholten.nl/lidworden18plus
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