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Hoe werkt de Bibliotheek aan Huis?
U woont in de gemeente Utrecht en kunt door ziekte of (tijdelijke) immobiliteit 
niet zelf naar één van de 13 vestigingen van de Bibliotheek Utrecht komen. 
Wij koppelen een vrijwilliger aan u. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek 
geeft u aan wat u graag leest. 
De vrijwilliger brengt vervolgens elke maand boeken of andere materialen 
bij u thuis. U heeft alleen een Bibliotheek-aan-huisabonnement nodig. Met 
dit abonnement kunt u 10 materialen per keer lenen. 

De Bibliotheek heeft veel te bieden
U kunt kiezen uit een grote hoeveelheid boeken. Er zijn bijvoorbeeld veel 
soorten romans, hobby- en fotoboeken of reisverhalen. Ook kunt u 
tijdschriften, luisterboeken, muziek en films aanvragen bij de vrijwilliger. 

Wat kost het?
Een abonnement kost € 48,50 per jaar, u betaalt via automatische incasso. 
Daarvoor bezoeken wij u 1 keer per maand. Het lenen of reserveren van boeken 
is verder gratis. Heeft u een U-pas? Dan betaalt u voor dit abonnement slechts 
€ 15,00 per jaar. 

Aanmelden
Heeft u belangstelling voor de Bibliotheek aan Huis of kent u iemand die 
hier graag gebruik van wil maken? Vul dan het aanmeldformulier in op 
www.bibliotheekutrecht.nl onder ‘Service’. U zit dan nog nergens aan vast. 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u ook terecht bij een medewerker 
in de Bibliotheek, mailen naar klantenservice@bibliotheekutrecht.nl of bellen 
met 030 - 286 1800.
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