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Ook als je geen lid bent, ben je van harte welkom in de bibliotheek!

Je kunt bijvoorbeeld de krant of een tijdschrift lezen, internetten,
 rustig werken, huiswerk maken of gewoon voor de gezelligheid langskomen.

We hebben natuurlijk gratis wifi.

Meer weten?

Kijk op de website www.nobb.nl of abonneer je op de Nieuwsbrief
en volg ons op Facebook, Instagram en Twitter. 

ALTIJD WELKOM IN DE BIBLIOTHEEK!Abonnementen Jeugd Basis Gemak Comfort

Kosten (per jaar) Gratis € 40,- € 51,- € 72,-

Korting automatische afschrijving (per jaar) - € 2,- € 2,- € 2,-

Lenen via onze bibliotheken Jeugd Basis Gemak Comfort

Max. aantal materialen per jaar Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Max. aantal materialen tegelijk lenen 10 10 15 15 + 15

Max. aantal materialen tegelijk reserveren 10 5 10 10 + 10

Max. aantal e-books 10
per keer

6
per jaar

10
per keer

10 + 10 
per keer

Max. aantal luisterboeken (online) 10
per keer

6
per jaar

10
per keer

10 + 10 
per keer

(Gesproken) boek, tijdschrift en cd’s Gratis Gratis Gratis Gratis

Sprinters (per stuk) - € 2,- Gratis Gratis

Dvd’s (per stuk) € 2,- € 2,- Gratis Gratis

Verlengen (per stuk) Gratis € 0,50 Gratis Gratis

Te laat geld per dag, per stuk € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15

Kopie bibliotheekpas € 3,- € 3,- € 3,- € 3,-

Online Bibliotheek app & Vakantiebieb & 
Muziekweb Gratis Gratis Gratis Gratis

Boeken lenen in andere bibliotheken Jeugd Basis Gemak Comfort

Via provinciale openbare bibliotheken € 2,- € 2,- € 2,- € 2,-

Via landelijke openbare bibliotheken € 7,- € 7,- € 7,- € 7,-

Via universiteitsbibliotheken € 13,- € 13,- € 13,- € 13,-

Verzendkosten (dvd / overig) € 3,- / € 6,- € 3,- / € 6,- € 3,- / € 6,- € 3,- / € 6,-

Overige kosten Bibliotheekleden Niet-leden

Gebruik internet computer (per uur)
(gratis voor Gemak en Comfort abonnement)

€ 1,20 € 3,-

Fotokopieën A4/A3 zwart-wit € 0,10 / 0,20 € 0,10 / 0,20

Fotokopieën A4/A3 kleur € 0,50 /1,- € 0,50 /1,-

Papieren tas € 0,60 € 0,60

Linnen tas € 3,50 € 3,50

 Kijk voor het complete overzicht op onze website: www.nobb.nl
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Lid worden is heel gemakkelijk
Lid worden kan direct online of in één van de 15 bibliotheken (zie de kaart op de 
achterkant). Als lid mag je bij al onze bibliotheken lenen. Je mag gebruik maken 
van ons enorme aanbod boeken, tijdschriften, films, e-books, muziek en alle andere 
voordelen. 

Welk abonnement past bij jou?
Of je nu basis, gemak of comfort kiest, als lid van de Bibliotheek heb je toegang tot 
een groot aanbod en leuke extra’s. Zoals korting op kaartjes voor lezingen en e-books 
om lekker te lezen op je tablet of smartphone. 

Basis

• Onbeperkt lenen
• Je mag 10 materialen tegelijk lenen
• Je mag 5 materialen tegelijk
 reserveren
• Jaarlijks 6 e-books en
 6 luisterboeken  lenen
• Gratis lenen bij Muziekweb
 

Veel voordeel voor jou als lid van de Bibliotheek
• Eindeloos lees-, kijk- en luisterplezier!
• Toegang tot ontelbaar veel boeken, e-books, films, tijdschriften en strips
• Inclusief luisterboeken en grote letter boeken
• Korting op lezingen en workshops van de Bibliotheek
• Lenen en terugbrengen bij al onze bibliotheken

Wil je weten wat er te doen is?
Kijk op de website (www.nobb.nl) of abonneer je op onze nieuwsbrief. 

Extra’s bij iedere biebpas!

• Korting op activiteiten
• Met korting of gratis gebruik maken
 van de internetcomputers
• Boeken Bezorgdienst voor mensen  
 die zelf niet naar de
 Bibliotheek kunnen komen
• Extra veel luisterboeken via de online
 Bibliotheek app
• Een rustige plek om te lezen, luisteren,
 ontspannen, werken en studeren

Boekstart (voor baby’s)

• Onbeperkt lenen
• 10 materialen tegelijk lenen
• Gratis verlengen & reserveren

Bij inschrijven ontvang je:
• Een leuk en leerzaam cadeau
 voor je kleintje
 • Voor jezelf een gratis basis
 abonnement (6 maanden geldig)

Jonger dan 19 jaar = gratis lid!
Jouw abonnement is helemaal gratis! Boeken, puzzels, maar ook e-books en leuke 
luisterboeken kun jij gratis lenen. Voor baby’s hebben we het gratis af te halen 
Boekstartkoffertje.

Wat we allemaal doen?
In de Bibliotheek zijn veel leuke en leerzame dingen te doen voor kinderen.  
Workshops voor alle leeftijden, voorlezen voor peuters, boekenscouts en door het 
jaar nog veel meer.  Met je bibliotheekpas kun je gratis of met korting meedoen. 

Jeugd en jongeren

• Onbeperkt lenen uit het jeugd en
 jongeren aanbod
• Je mag 10 materialen tegelijk lenen
• Gratis verlengen & reserveren
• Je mag max. 10 e-books en
 10 luisterboeken tegelijk lenen 
• Extra veel e-books en
 luisterboeken via de online
 Bibliotheek app

GRATIS€ 40,- p/jaar

Gemak

• Onbeperkt gratis lenen, ook sprinters
• Je mag 15 materialen tegelijk lenen
• Je mag 10 materialen tegelijk
 reserveren
• Je mag max. 10 e-books en
 10 luisterboeken tegelijk lenen
• Gratis verlengen
• Gratis gebruik internet computer
• Gratis lenen bij Muziekweb

€ 51,- p/jaar

Comfort

• Twee pasjes!
• Onbeperkt gratis alle materialen lenen
• Je mag 15 + 15 materialen tegelijk
 lenen
• Je mag 10 + 10 materialen tegelijk
 reserveren
• Je mag max. 10 + 10 e-books en
 10 + 10 luisterboeken tegelijk lenen
• Gratis verlengen
• Gratis gebruik internet computer
• Gratis lenen bij Muziekweb

€ 72,- p/jaar GRATISGRATIS


