
Op pc's in de Bibliotheek en thuis, kun je in de catalogus zoeken, reserveren, verlengen en 
zien wat je geleend hebt. Is een boek uitgeleend, dan kun je het zelf reserveren.

Reserveren & aanvragen
- Ga naar de website van je Bibliotheek
- Typ in het zoekveld een titel of auteur en klik op vind 
   Resultaten uit de Zeeuwse Bibliotheken worden getoond 
   Wil je zoeken in alle Nederlandse Bibliotheken? Kies bij de resultaten voor Landelijk
- Klik bij het zoekresultaat de juiste titel aan
- Klik in het rechtermenu vervolgens op reserveren of aanvragen (landelijk zoeken) 
- Log in met het nummer van je Bibliotheekpas en je geboortedatum en klik op >ok
- Selecteer een afhaallocatie naar keuze (hier zijn geen extra kosten aan verbonden) en 
   klik op reserveer
Reserveren is gratis, maar buiten de Zeeuwse catalogus kost het € 1,50 per aanvraag. 
Je ontvangt (per e-mail) bericht als je reservering of aanvraag klaarstaat in de Bibliotheek.

Verlengen
Online verlengen kan heel gemakkelijk via de website:
- Ga naar de website van jouw Bibliotheek
- Kies in het scherm voor Mijn Bibliotheek
- Vul het nummer van je Bibliotheekpas en geboortedatum in en klik op >ok
- Nu heb je toegang tot uitleningen en verlengen, reserveringen, leengeschiedenis, 
   leeslijsten en jouw persoonlijke gegevens
- Kies voor uitleningen en verlengen
- Klik op verlengen voor een specifieke titel of klik op verleng alle uitleningen
- Bij datum retour staat nu de nieuwe inleverdatum
- Klik op uitloggen
Je kunt materialen één keer verlengen met drie weken. 
De maximale leentermijn is dus zes weken. Verlengen is niet mogelijk als de titel door 
iemand anders is gereserveerd. Verlengen gebeurt altijd vanaf de vervaldatum en is gratis!
Boeken verlengen kan ook via de zelfservicebalie in de Bibliotheek. 

Attenderingsberichten
Wij sturen een inleverattendering per e-mail zodat je weet wanneer je materialen 
moet inleveren. Zo ben je nooit meer te laat! Heb je geen e-mailadres opgegeven of is 
je e-mailadres gewijzigd? Log dan in via de website in 'Mijn Bibliotheek' en kies voor  
‘mijn gegevens’. Hier kun je je e-mailadres invullen of aanpassen.  
De inleverattendering is gratis en hoeft niet geactiveerd te worden.

De Bibliotheek, er gaat 
een wereld voor je open!

Tarieven & informatie 

Zeeuwse Bibliotheken



Ervaar het plezier van e-books lezen
Met je biebpas heb je keuze uit duizenden e-books! Maak nu een gratis webaccount 
aan waarmee je e-books leent voor 3 weken. Je bent nooit te laat met inleveren, want 
‘terugbrengen’ gaat automatisch. Heb je je e-book nog niet uit? Geen probleem: je kunt 
onbeperkt verlengen. Lezen kan op een e-reader, smartphone of tablet.   
Meer informatie op de website van jouw Bibliotheek of via:  
www.onlinebibliotheek.nl/ebooks

LuisterBieb: genieten van luisterboeken
De LuisterBieb is er voor iedereen; voor leden en niet-leden. Met de LuisterBieb geniet 
je gratis van de beste luisterboeken op je smartphone of je tablet, waar en wanneer jij 
dat wilt. Installeer de gratis LuisterBieb-app op je tablet of smartphone en download je 
favoriete luisterboek met één druk op de knop: www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb

Leesbeperking: lezen op jouw manier 
Naast een collectie grootletterboeken, heeft de Bibliotheek de service Passend Lezen; 
45.000 gesproken boeken speciaal voor mensen met een leesbeperking. Het verschil 
met een luisterboek is dat de gesproken boeken op een rustig tempo zijn ingesproken 
zonder te veel intonatie. De boeken zijn te beluisteren via een computer, tablet en 
mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheek.nl/passendlezen

Ontdek je favoriete muziek bij de Bibliotheek
In een aantal vestigingen kun je bladmuziek, cd’s en dvd’s lenen, maar je kunt 
deze ook reserveren. Wil je echt een ruime keuze aan cd’s hebben? Leen dan met 
je Bibliotheekpas via Muziekweb, de digitale service van de Centrale Discotheek in 
Rotterdam. Meer informatie: www.muziekweb.nl

Workshops en cursussen
De digitale wereld is handig, leuk en voor velen zelfs onmisbaar. Het is nooit te laat 
om de mogelijkheden te ontdekken. De Bibliotheek heeft cursussen op ieder niveau! 
Informeer ernaar bij jouw Bibliotheek of bezoek de website. Ook kun je als lid van de 
Bibliotheek elk jaar twee online cursussen volgen: www.onlinebibliotheek.nl/cursussen

Gastlenen: boeken lenen in heel Nederland!
Wil je af en toe in een andere Bibliotheek lenen? Bijvoorbeeld in de plaats waar 
je werkt, studeert of sport? Dan is er gastlenen; lenen in een andere provincie, 
gewoon met je Bibliotheekpas. Neem bij je eerste bezoek aan de gastbibliotheek je 
Bibliotheekpas en een geldig legitimatiebewijs mee. 

Abonnementen en tarieven
        

Abonnement              Tarief        Aantal titels per jaar   Aantal titels in huis   E-books

Jeugdkaart (tot 18 jaar)   gratis         onbeperkt      10            onbeperkt

Minipas              € 14,50       20      10            geen

Minipas Plus             € 21,00       20      10            6

Basispas*              € 44,50      onbeperkt      15                onbeperkt

Sterpas*              € 62,00      onbeperkt      onbeperkt           onbeperkt

* Korting van € 10,00 voor 18 t/m 20 jaar, 65+, CJP en studenten.

Bij betaling in de Bibliotheek of met een acceptgiro geldt een toeslag van € 2,50.

Betaal je in de Bibliotheek en kies je ervoor om ons alsnog te machtigen, dan betaal je 

geen toeslag!
 

Abonnementsvoorwaarden
Leentermijn boeken, cd's, dvd’s, e-books, luisterboeken       3 weken

Nieuwe Bibliotheekpas (bij verlies)              € 2,50

Reserveren / verlengen          gratis

Aanvragen buiten de Zeeuwse catalogus        € 1,50 per titel

Telaatgeld (na verstrijken leenperiode)        € 0,10 per titel per dag 

- Lenen, inleveren, reserveren en verlengen is mogelijk in iedere Bibliotheek in Zeeland

- Je leent titels voor 3 weken. Direct verlengen (met 3 weken) is mogelijk

- Reserveren en verlengen is gratis en kan ook vanuit huis via onze websites:

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
www.dezb.nl, tel. 0118 654000

Bibliotheek Oosterschelde
www.bibliotheekoosterschelde.nl, tel. 0113 562626 

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 
www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl, tel 0115 648411

Bibliotheek Vlissingen
www.bibliotheekvlissingen.nl, tel. 0118 422100


