LEENWIJZER
GROEPSABONNEMENT

2018

speciaal voor scholen
en instellingen
• Leentermijn van 8 weken
• Gratis reserveren
• Handig! Attenderingen
per e-mail

De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft 26 vestigingen
De Mariënburg • Angeren • Beek-Ubbergen • Bemmel • Beuningen
De Biezantijn • Doornenburg • Elst • Ewijk • Gendt • Groesbeek
Haalderen • Hatert • Heteren • Huissen • Kekerdom • Lent - de Ster
Leuth • Malden • Millingen aan de Rijn • Muntweg • Ooij
Oosterhout - de Klif • Overasselt • Zetten • Zwanenveld

Groepsabonnementen 2018
Aantal **
materialen

Tarieven

Te-laat-geld

Groot groepsabonnement
(voor scholen en instellingen)

€ 58,50 per jaar*

40

€ 0,15 per item per dag,
met een maximum van
€ 2,50 per item

Klein groepsabonnement
(voor scholen en instellingen)

€ 38,00 per jaar*

15

€ 0,15 per item per dag,
met een maximum van
€ 2,50 per item

* voor alle abonnementen geldt eenmalig een inschrijftarief van € 5,** het maximum aantal materialen dat je gelijktijdig kunt lenen

De Bibliotheek Gelderland Zuid biedt scholen en instellingen een speciaal abonnement
waarbij een grote hoeveelheid materialen voor een lange tijd geleend kan worden.
Afhankelijk van je wensen kun je kiezen

Leentermijn

uit twee groepsabonnementen. Een groot

Voor beide abonnementen geldt:

abonnement waarbij je 40 materialen

• cd’s en dvd’s twee weken

gelijktijdig kunt lenen. Of een klein

• alle andere materialen acht weken

abonnement, dan kun je 15 materialen

• één keer verlengen is mogelijk, met

gelijktijdig in leen hebben.
Scholen en instellingen mogen naast boeken

uitzondering van gereserveerde materialen
• verlengen is gratis

ook cd’s en dvd’s lenen.
Reserveren uit onze eigen collectie is gratis.

Algemene voorwaarden

Op het bij ons bekende e-mailadres ontvang

De algemene voorwaarden van de bibliotheek

je een inleverattendering.

vind je op onze website en zijn op aanvraag
verkrijgbaar.

de Bibliotheek Gelderland Zuid
Mariënburg 29 • 6511 PS Nijmegen
www.obgz.nl • info@obgz.nl

Volg ons:
bibliotheekgelderlandzuid
Of geef je op voor de nieuwsbrief
via onze website www.obgz.nl.

Klantenservice: 024 - 327 49 11
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 09.00 - 18.00 uur.
01 02 2018 (wijzigingen voorbehouden)

bieb024

