
TARIEVEN
LEENVOORWAARDEN
2022

Centrum  Aa-landen  Stadshagen  Zuid
Zeven Alleetjes 1a Dobbe 23  Werkerlaan 1 b v.d. Capellenstraat 95
038 421 7278 038 425 7250 038 425 7255 038 425 7260



Voor de biebpas, jongerenpas, proefpas,
jeugdpas en instellingspas gelden 
onderstaande leenvoorwaarden. De 
specifieke tarieven en aanvullende of 
afwijkende voorwaarden staan 
per pas omschreven.

•     Maximaal 15 stuks
•     Uitleentermijn 4 weken *
•     Maximaal 2x verlengen **
•     Gratis reserveren
•     Gratis internet
•     Inclusief e-books, volgens de   
       landelijke voorwaarden
•     Gratis gastlenen in Nederland
•     Legpuzzels (alleen in Stadkamer Zuid)

Biebpas € 63,50 per jaar
Of betaal je jaarabonnement 
per maand € 5,35
•     Een jaar materialen lenen 
•     Gratis partnerpas op hetzelfde 
       abonnement en adres

Jongerenpas € 30,- per jaar
18 tot 25 jaar: 
Of betaal je jaarabonnement 
per maand € 2,75
•     Een jaar materialen lenen

Jeugdpas tot 18 jaar GRATIS 
•     Een jaar materialen lenen van de
       jeugdafdeling 

E-books abonnement € 42,- per jaar
•     Keus uit duizenden e-books
•     Maximaal 10 stuks tegelijk
•     Uitleentermijn 3 weken
•      Volgens de landelijke voorwaarden 
 

Proefpas € 10,- 
•     Kennismakingsabonnement
•     3 maanden materialen lenen
•     Slechts eenmalig aan te schaffen 

Instellingspas € 81,50 per jaar
•     Een jaar materialen lenen
•     Maximaal 30 stuks
•     Uitleentermijn 8 weken *

Overige kosten
Aanvraag materialen buiten
Overijssel  € 3,-
Aanvraag cd’s buiten Zwolle € 3,-
Internetpas   € 3,50
Duplicaatpas   € 3,50
Fotokopie/print A4 / kleur  € 0,10/€ 0,20
Fotokopie/print A3 / kleur  € 0,20/€ 0,40
 

Cadeaubon 
Voor biebpas van € 63,50 

*  Uitleentermijn cd’s Muziekweb is drie 
weken. Daarna kun je niet meer verlengen.
** Maximaal 2 keer verlengen via de website. 
Na inleveren eventueel opnieuw te lenen 
tenzij er een reservering op staat. 
•     Verlengingsperiode gaat direct in op de 
       datum dat je verlengt. 
•     Geleende materialen van bibliotheken 
       buiten Overijssel kunnen niet verlengd 
       worden.        

Je eigen gegevens bekijken en wijzigen
Via Mijn Bibliotheek kun je online zelf 
gegevens bekijken en aanpassen. Betaal 
je nog per acceptgiro? Vanaf 1 juli 2022 
brengen wij €3,00 administratiekosten in 
rekening bovenop het abonnementsgeld.. 
Meld diefstal of verlies direct bij ons. Wij 
blokkeren dan je pas. Maar ook dit kun je 
zelf regelen via ‘Mijn bibliotheek’ op 
www.stadkamer.nl. 

Wij kunnen je via mail, sms of 
bibliotheekapp herinneren aan de 
inleverdatum. Voor materialen die na de 
inleverdatum worden ingeleverd vragen 
wij € 0,15 per item per dag. Bij verlies of 
beschadiging van materialen brengen 
wij vervangingskosten in rekening.


