
Tarieven Bibliotheek Gulpen-Wittem 2020 

 

        *      alleen jeugdboeken; 10+10 per 3 weken    

        **    10 per jaar      Gebruik computerwerkplek per dagdeel of gedeelte daarvan door niet-leden: € 2,-- 

        ***  bij aantal boven 10         Wifi is gratis voor alle bezoekers 

1 september 2020 

 

Soort  abonnement Jeugd  Basis Comfort Basis 65+ Comfort 65+ Digi-Comfort Af en Toe 
Leeftijd 0 t/m 17 18 t/m 64 18 t/m 64 65+ 65+ 18+ 18+ 

Inschrijfkosten / vervangende pas € 3,-- € 3,-- € 3,-- € 3,-- € 3,-- € 3,-- € 3,-- 

Abonnementskosten per jaar gratis   € 22,75   € 33,--   € 12,50   € 22,75   € 43,25   € 10,50 
Lenen         

 

        Aantal items  12 12 20 12 20 20   5** 

        Leentermijn 4 weken 4 weken 4 weken 4 weken 4 weken 4 weken 4 weken 

        Maximaal aantal verlengingen  2 2 3 2 3 3 1 

        Leen- en verlengtarief per item gratis € 0,10 gratis € 0,10 gratis gratis     € 1,50 *** 

       Telaatgeld per item per week € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 

        Leentarief Topper voor 1 week nvt € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 nvt 

        Telaatgeld Topper per week nvt € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 nvt 

        Herinnering per post (per e-mail gratis!) € 1,60 € 1,60 € 1,60 € 1,60 € 1,60 € 1,60 € 1,60 

Reserveren         
 

        Tarief per item gratis € 1,-- gratis € 1,-- gratis gratis € 1,-- 
        Aanvragen / Muziekweb € 4,-- € 4,-- € 4,-- € 4,-- € 4,-- € 4,-- € 4,-- 

E-books         
 

        Aantal e-books & luisterboeken 10+10* 6+6 per jaar 6+6 per jaar nvt 6+6 per jaar 10+10 per 3 weken nvt 

        Leentermijn 3 weken 3 weken  3 weken   nvt 3 weken  3 weken  nvt 

Gebruik computerwerkplek voor leden  gratis gratis gratis   gratis gratis  gratis  gratis 



 

Uitgelicht! 
 

• Keuze uit meerdere abonnementsvormen 

• Een speciaal abonnement voor onbeperkte toegang tot e-books en 
luisterboeken uit de landelijke digitale collectie (Digi-Comfort) 

• Leentermijn voor boeken, luisterboeken, tijdschriften: 4 weken 

• Herinneringsbrieven voor niet ingeleverde materialen die per post 
worden verstuurd, worden in rekening gebracht. Per e-mail is het 
gratis. 

• Verlengen kan via Mijn Menu op de website, via de Bibliotheek Wise 
app, in de bibliotheek, telefonisch. 

• Gratis reserveren voor jeugdleden. 

• Gratis wifi voor alle bezoekers. 
 
 
 

 
Openingstijden 
ma 14.00-17.00 
di  14.00-17.00 
wo  12.30-17.00 
do 10.00-12.00 
 14.00-17.00 
vr 14.00-19.00 
za 10.00-12.30   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Willem Vliegenstraat 4  │  6271 DA Gulpen 
         T  043 450 6220   │   E  info@bibliotheekgulpen-wittem.nl 
         I  www.bibliotheekgulpen-wittem.nl 
         F www.facebook.com/bibliotheek.gulpenwittem 

 Kies het abonnement dat bij je past! 
 
Je kunt kiezen uit Basis, Comfort, Digi-Comfort en Af en Toe. 
Abonnementen voor jeugd tot en met 17 jaar zijn gratis. 
Voor 65+ hanteren we gereduceerde tarieven. 
 
Wil je meer leengemak, neem dan een Comfortabonnement. 
Een Af en Toe abonnement is bedoeld voor wie slechts een enkele keer 
een boek wil lenen. 
 
Wil je graag extra veel e-books en luisterboeken lenen kies dan voor 
Digi-Comfort, een abonnement waarmee je onbeperkt toegang krijgt tot 
de e-books en luisterboeken uit de landelijke digitale collectie.  
 
Is je abonnement nog niet aan verlenging toe, maar wil je tussentijds 
overstappen naar een ander abonnement? Laat het ons weten, dan 
regelen we dat. 
 
 
Wil je meer informatie?  
Vraag het onze medewerkers, wij helpen je graag. 
 
 
 
 


