
Algemene gegevens
Website: 
www.bibliotheekbarneveld.nl
Email:
info@bibliotheekbarneveld.nl 
Postadres:
Nieuwstraat 29
3771 AS Barneveld
Telefoonnummer:
 0342 - 403 483

Bibliotheek  Barneveld
Nieuwstraat 29
Maandag Gesloten
Dinsdag 11.00-20.00 uur*
Woensdag 11.00-17.00 uur*
Donderdag 11.00-17.00 uur*
Vrijdag 11.00-20.00 uur*
Zaterdag 11.00-15.00 uur
*Van 11.00-14.00 uur gelden er selfservice-uren. 
Voor eenvoudige vragen kunt u terecht bij de 
gastvrouw / -heer.

Uitleenpunt Voorthuizen
Van den Berglaan 30, 
Verzorgingshuis Nieuw Avondrust
Maandag Gesloten
Dinsdag 14.00-17.00 uur
Woensdag 14.00-17.00 uur*
Donderdag 14.00-17.00 uur
Vrijdag 14.00-20.00 uur
Zaterdag Gesloten
*Op woensdag gelden er fullservice-uren. 
U kunt op deze dag met inhoudelijke en 
administratieve vragen en voor inschrijving 
terecht bij een medewerker.

Uitleenpunt Kootwijkerbroek
Schoonbeekhof 1, Kulturhus
Maandag Gesloten
Dinsdag 14.00-20.00 uur*
Woensdag 14.00-17.00 uur
Donderdag Gesloten
Vrijdag 14.00-20.00 uur
Zaterdag Gesloten
*Op dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur gelden 
er fullservice-uren. U kunt dan met inhoudelijke 
en administratieve vragen en voor inschrijving 
terecht bij een medewerker.

Mijn menu
Op www.bibliotheekbarneveld.nl kunt u 24 
uur per dag bibliotheekmaterialen reserveren 
en verlengen door met uw lenersnummer en 
toegangscode in te loggen in ‘Mijn menu’.

Iguana Bibliotheek App
Met de Iguana Bibliotheek App kunt u eenvou-
dig uw bibliotheekzaken regelen op uw smart-
phone of tablet, waar en wanneer het u uitkomt. 
Zowel beschikbaar voor Android als iOS.

Printen en kopiëren
In de bibliotheek kunt u printen en kopiëren.
Kopie of print, zwart/wit: }  0,20
Kopie of print, kleur: }  0,60

Tassen
In de bibliotheek zijn draagtassen verkrijgbaar.
Plastic draagtas:  }  0,25
Luxe schoudertas:  }  2,75

Bibliotheekbon
Met de Bibliotheekbon kunt u iemand de 
bibliotheek cadeau doen.  
De bon is verkrijgbaar vanaf: } 27,50



Overzicht abonnementen & uitleenvoorwaarden 2018

a&u / 01 / 2018

Jeugd (t/m 17 jaar) Klein E-books only Basis Groot 

Abonnementskosten per jaar € 0,00 € 27,50 € 47,50 € 61,50 € 81,50

Abonnementskosten o.b.v. automatische incasso € 0,00 € 22,00 € 42,00 € 56,00 € 76,00

FY
SI

EK
E 

BO
EK

EN Uitleentermijn 4 weken 4 weken n.v.t. 4 weken 6 weken

Maximum aantal tegelijk te lenen 15 5 n.v.t. 15 30

Leengeld per te lenen item gratis 0 1,80 n.v.t. gratis gratis

Te-laat-geld per (leen)dag, per item gratis 0 0,50 n.v.t. 0 0,25 gratis

Attenderingsservice inleveren, per mail gratis gratis n.v.t. gratis gratis

Maximaal 1x met 3 weken verlengen, per item gratis 0 1,80 n.v.t. gratis gratis

Reservering binnen Gelderse collectie (w0. collectie Barneveld) gratis gratis n.v.t. gratis gratis

Reservering buiten Gelderse collectie 0 6,00 0 6,00 n.v.t. 0 6,00 0 6,00

Maximum aantal uitstaande reserveringen 10 5 n.v.t. 10 15

Reserveringsbericht, per mail gratis gratis n.v.t. gratis gratis

Reserveringsbericht, per post 0 1,00 0 1,00 n.v.t. 0 1,00 0 1,00

E-
BO

O
KS Uitleentermijn (tussentijds inleveren niet mogelijk) 3 weken 3 weken 3 weken 3 weken 3 weken

Maximum aantal te lenen e-books max. 10 tegelijk max. 6  per jaar max. 10 tegelijk max. 10 tegelijk max. 10 tegelijk

Beschikbaar aanbod e-books *A.  B.  C. compleet aanbod compleet aanbod compleet aanbod compleet aanbod

1x verlengen (per 3 weken), per e-book **A.  B.  C. geldt als extra uitlening onbeperkt onbeperkt onbeperkt

OV
ER

IG
EN Gebruik internet op openbare pc's per 15 minuten*** € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 gratis

Meeleespas n.v.t. n.v.t. n.v.t.  max 1 à € 6,00  max 2 à € 6,00 

Korting betaalde lezingen, films en overige activiteiten ja ja ja ja ja

Vervangende pas bij verlies of diefstal € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00

Administratiekosten per factuur bij niet ingeleverde media 
of openstaande bedragen

€ 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50

* A. collectie jeugd (t/m C-boeken), B. collectie Lezen voor de lijst, C. 6 titels uit overige genres 

** A. onbeperkt, B. onbeperkt, C. geldt als extra uitlening

*** In de bibliotheek te Barneveld kunt u ook gebruikmaken van gratis WIFI op eigen tablet, smartphone of laptop


