
             Onze jaarabonnementen
Alle leeftijden

0-17
 jaar

18-30 
jaar

Budget-
bundel

Basis-
bundel

Plus-
bundel

Gratis 
ledenpas

Gratis Gratis € 15,00 € 35,00 € 50,00 Gratis

Aantal materialen lenen per jaar onbeperkt 5 15 onbeperkt onbeperkt

Aantal e-books lenen per jaar onbeperkt 
jeugd * 

- - 6 onbeperkt * 

Aantal luisterboeken lenen per jaar onbeperkt 
jeugd * 

- - 6 onbeperkt * 

Aantal materialen op pas 6 1 3 6 12
Leentermijn 3 weken 3 weken 3 weken 3 weken 6 weken
Verlengen 2x** n.v.t. n.v.t. 2x** 2x**
Inleverattentie ja ja ja ja ja
Te laat kosten (per dag) - € 0,15 € 0,15 € 0,15 -
Gratis reserveren *** ja ja ja ja ja
Korting op selectie activiteiten ja ja ja ja ja ja

(Cloud)printing/scannen ja ja ja ja ja ja

* Maximaal 10 tegelijk
**  Uitgezonderd: toptitels, sommige reserveringen en gereserveerde boeken
***  Gratis binnen de vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. 

Gratis ledenpas: geen materialen lenen 
maar wel gebruik van andere diensten en 

korting op activiteiten en cursussen.

Kies het 
abonnement 
dat bij je 
past!
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info@bzhd.nl | www.bzhd.nl

Bibliotheek Middelharnis
Kerkepad 11, Middelharnis 
+31 (0)187 - 485 644

Bibliotheek Ouddorp
Raadhuisstraat 4, Ouddorp
+31 (0)187 - 667 744 

Bibliotheek Oude-Tonge
Dabbehof 40, Oude-Tonge
+31 (0)181 - 315 111 

Bibliotheek Brielle 
Reede 2A, Brielle 
+31 (0)181 - 414 781

Bibliotheek Rockanje
W. de Waalstraat 3, Rockanje  
+31 (0)181 - 315 111

Bibliotheek Oostvoorne
Burg. Letteweg 30, Oostvoorne 
+31 (0)181 - 315 111

Voordelen voor leden

Via onze socials en onze nieuwsbrieven delen we leestips, 
inspiratie en blijf je op de hoogte van onze activiteiten.

Al je bibliotheekzaken zoals het lenen, verlengen, reserveren van 
boeken en materialen regel je eenvoudig via de app Bibliotheek Wise.

Leden krijgen vaak korting op activiteiten. Er is altijd iets te doen in de bibliotheek; 
van fi lms tot lezingen, cursussen en kinderactiviteiten.

Bij de meeste bundels kun je 24/7 e-books lenen en lezen op je telefoon, e-reader of tablet.

Baby’s krijgen bij een gratis lidmaatschap een BoekStart-koffertje cadeau vol 
leesverrassingen.

In sommige gevallen bezorgen we boeken aan huis; neem contact op met de vestiging 
voor de voorwaarden.

Online inschrijven is mogelijk 
via www.bzhd.nl.

Bij inschrijving in de vestiging 
graag een geldig 
legitimatiebewijs 
meenemen.

Je bundel 
tussentijds 
uitbreiden
kan altijd.

Inschrijven?Verleng je 
boeken via de app 

Bibliotheek 
Wise!

Bibliotheek Hellevoetsluis
Opzoomerlaan 106, Hellevoetsluis 
+31 (0)181 - 315 111


