Op pc's in de Bibliotheek, thuis en via de Zeeuwse Bibliotheken-app, kun je in de catalogus
zoeken, gratis reserveren, kosteloos verlengen en zien wat je al geleend hebt.
Is een titel of ander materiaal uitgeleend? Dan kun je het online reserveren.

Verlengen

Online verlengen kan heel makkelijk via de website van jouw Bibliotheek:
- Kies in het scherm voor Mijn Bibliotheek
- Vul het nummer van je Bibliotheekpas (acht cijfers) en wachtwoord 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

Welkom bij de Bibliotheek!
Tarieven & informatie

Reserveren en aanvragen

- Ga naar de website van je Bibliotheek
- Typ in het zoekveld een titel of auteur en kies vind. Resultaten uit de collectie Zeeuwse
Bibliotheken worden getoond. Wil je zoeken in alle Nederlandse Bibliotheken? Kies dan
rechts voor Nationale Bibliotheek Catalogus
- Klik bij het zoekresultaat de juiste titel aan
- Klik vervolgens op reserveren of aanvragen (landelijk zoeken)
- Log in met het nummer van je Bibliotheekpas en je wachtwoord en klik op >ok
- Selecteer een afhaallocatie naar keuze en klik op reserveer
Je ontvangt een bericht als je reservering of aanvraag klaarstaat in de Bibliotheek
(per e-mail of via de app).
Je leent boeken/materialen voor drie weken. Je kunt titels één keer gratis verlengen met
drie weken. De maximale leentermijn is zes weken. Je kunt bestsellers eenmalig één
week verlengen voor € 1,25 extra per titel. Verlengen gebeurt altijd vanaf de vervaldatum.
Materialen verlengen kan via de zelfservicebalie in de Bibliotheek en via de app.

Attenderingsberichten en nieuwsbrief

Wij sturen gratis een inleverattendering per e-mail of via de app zodat je weet
wanneer je materialen moet inleveren. Zo ben je nooit meer te laat! Is je e-mailadres
gewijzigd? Geef het door via 'Mijn Bibliotheek' op de website.
Direct op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van jouw Bibliotheek.
Lenen, inleveren, reserveren en verlengen is mogelijk in iedere Bibliotheek in Zeeland.
Biblotheek Oosterschelde www.bibliotheekoosterschelde.nl 0113 562626
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen www.biebzvl.nl 0850 868110
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland www.dezb.nl 0118 654000
ZB | Bibliotheek Vlissingen www.dezb.nl/vlissingen 0118 654120 		
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Online bibliotheek: e-books en luisterboeken
Met je Biebpas heb je toegang tot de mooiste e-books en luisterboeken van de Online
Bibliotheek, waar en wanneer je maar wilt. Inleveren hoeft niet, want ‘terugbrengen’
gaat automatisch. E-books lees je op een pc, laptop en e-reader, of via de app van
de Online Bibliotheek op je smartphone of tablet. Via dezelfde app beluister je ook
luisterboeken op je telefoon of tablet. Met de webplayer kun je luisterboeken ook in je
webbrowser afspelen. Meer informatie op: www.onlinebibliotheek.nl

Passend lezen
Ben je slechtziend, dyslectisch of heb je een andere leesbeperking? Met je Biebpas heb
je toegang tot 45.000 gesproken boeken van Passend Lezen. Die zijn te beluisteren via
streaming, dus je moet wel een werkende internetverbinding hebben.
Meer informatie op: www.passendlezen.nl

Zeeuwse Bibliotheken-app: regel alles online
Gebruik de gratis app om materialen in de collectie van de Zeeuwse Bibliotheken te
zoeken, te reserveren of je uitleningen te verlengen. In de app staan ook adressen en
openingstijden van alle vestigingen en je kunt ze rechtstreeks bellen of e-mailen.

Workshops, cursussen en activiteiten
De Zeeuwse Bibliotheken organiseren activiteiten, lezingen, (creatieve) workshops,
(internet)cursussen en voorstellingen. Ze staan in de agenda op de site van jouw
Bibliotheek. Bovendien krijgen volwassen- én jeugdleden korting op activiteiten.

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? Met gastlenen leen je gratis in een andere provincie, gewoon
met je Zeeuwse Bibliotheekpas.

Bestsellers lezen
De nieuwste boeken lezen die volop in de belangstelling staan, bijvoorbeeld op tv of
in de krant. Bestsellers zijn te leen in de vestigingen Goes, Middelburg, Terneuzen,
Oostburg, Hulst en Vlissingen. De uitleentermijn is 1 week waardoor de boeken sneller
beschikbaar zijn. Je kunt bestsellers eenmalig één week verlengen voor € 1,25 extra per
titel.

Digitale informatieve bronnen
De Bibliotheek beschikt over een groot aantal digitale bronnen. Ze kunnen op een PC in
de Bibliotheken worden geraadpleegd. De meeste databanken zijn voor leden ook thuis
digitaal te bekijken. Denk bijvoorbeeld aan: de Consumentenbond, encyclopedieën,
woordenboeken, dag- en weekbladen, oefenen voor je rijbewijs, rekenen en schrijven.

Abonnementen & tarieven per abonnementsjaar
Abonnement		
Jeugdpas tot 18 jaar*

Tarief		
gratis		

Aantal titels per jaar Aantal titels in huis
onbeperkt
10 of 15

Basispas 18 t/m 20 jaar
€ 27,50		
onbeperkt
15		
Basispas 21 t/m 64 jaar** € 47,50		
onbeperkt
15		
Basispas vanaf 65 jaar
€ 37,50		
onbeperkt
15
Minipas			
€ 17,50		
20		
10		
Minipas Plus		
€ 24,00		
20		
10		
Sterpas***		
€ 65,00		
onbeperkt
onbeperkt
* leners tot 14 jaar maximaal 10 titels en vanaf 14 jaar maximaal 15 titels in huis
** Korting € 10,00 voor CJP en studenten.
*** Korting € 10,00 voor CJP, studenten en 65+.
Bij betaling met een acceptgiro geldt een toeslag van € 5,-. Voor nieuwe leden en leden
die via automatische incasso betalen, geldt deze toeslag niet.

Digitale diensten per abonnementsjaar

Abonnement		
Jeugdpas tot 18 jaar
Basispas 18 t/m 20 jaar
Basispas 21 t/m 64 jaar
Basispas vanaf 65 jaar
Minipas			
Minipas Plus		
Sterpas			

E-books		
jeugd e-books
onbeperkt*
onbeperkt*
onbeperkt*
geen
6 per jaar
onbeperkt*

Luisterboeken
jeugd luisterboeken
onbeperkt*
onbeperkt*
onbeperkt*
geen
6 per jaar
onbeperkt*

Digitale bronnen
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt

*Maximaal 10 tegelijk voor 3 weken.
Kijk voor gebruiksvoorwaarden op www.onlinebibliotheek.nl

Abonnementsvoorwaarden

Reserveren en verlengen				gratis
Cd’s, muziekdvd’s en vinyl via Muziekweb		
gratis
Speelfilms en documentaires via Filmbieb		
gratis
Bestsellers					
€ 1,25 per titel per week
Nieuwe Bibliotheekpas (bij verlies)			
€ 2,50
Meeleespas bij een Basispas			
€ 2,50
Aanvragen buiten de Zeeuwse collectie		
€ 1,50
Telaatgeld (na verstrijken leenperiode)		
€ 0,10 per titel per dag
Telaatgeld bestsellers (na verstrijken leenperiode)
€ 0,25 per titel per dag
Kijk voor meer informatie op de website van jouw Bibliotheek.

