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Download de app Bibliotheek Wise
Ook handig voor gezinnen 

met meer dan één 
abonnement!



Alles lenen wat u wilt
Een abonnement bij de Bibliotheek Utrecht geeft u toegang tot een schat aan boeken, e-books, luisterboeken, 
cd’s, dvd’s en tijdschriften. Voor een aantrekkelijke prijs. Bovendien krijgt u als klant allerlei kortingen en 
 voordelen, in én buiten de Bibliotheek! Welk abonnement het best bij u past? Ontdek het hier:

Hoe werkt het  
Standaard abonnement?
Met een Standaard abonnement mag 
u gedurende een jaar onbeperkt alle 
 materialen lenen, dus ook e-books en 
luisterboeken.

Hoe werkt het  
Flex  abonnement?
Met een Flex abonnement krijgt u alle 
voordelen van een Standaard  abonnement, 
maar u blijft flexibel!  
U  betaalt per 3 maanden, in plaats van per 
jaar. Flex abonnementen worden altijd 
betaald met automatische incasso.

Hoe werkt het  
Klein abonnement?
U krijgt 20 strippen: elke uitlening of 
 verlenging kost één strip. Strippen die 
u niet gebruikt, vervallen na een jaar. 
 Daarnaast kunt u jaarlijks 6 e-books lenen. 

Hoe werkt het  
lenen van e-books?
U kunt een e-book 21 dagen lang lenen 
op uw apparaten. Na het verstrijken van 
deze uitleentermijn kan het niet meer 
geopend worden. Het is op dit moment 
niet  mogelijk om een e-book te verlengen, 
maar opnieuw lenen en lezen kan altijd. 

Goed om te weten
•  Inschrijven kan online (uitgezonderd 

Digitaal standaard, Digitaal klein en Flex) 
of in de Bibliotheek. Neem een geldig  
paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs 
mee, ook na online inschrijving. 

•  Uw abonnement is 1 jaar geldig (met 
uitzondering van het Flex abonnement) 
en wordt automatisch verlengd.

• Bij te laat inleveren of te laat verlengen
 wordt te-laat geld gerekend. 

Wijzigingen voorbehouden.  
U vindt alle voorwaarden op  
www.bibliotheekutrecht.nl.

Dit kunt u met een abonnement
•  10 items tegelijk lenen voor 3 weken, sprinters voor 1 week. 
•  Geleende materialen twee keer verlengen (uitgezonderd sprinters en                                      

gereserveerde materialen).
•  Lenen en inleveren bij alle Bibliotheken in de provincie Utrecht, behalve in Nieuwegein.
• Gratis online cursussen volgen.
• Printen en kopiëren met 50% korting.

Standaard  
en Flex

onbeperkt items lenen
+ onbeperkt e-books
+ onbeperkt toegang  
tot de LuisterBieb-app

gratis reserveren 
binnen de Biblio theek 
Utrecht

4 uur per dag gratis 
op de computer

Digitaal  
standaard

onbeperkt e-books 
lenen  
+ onbeperkt toegang 
tot de LuisterBieb-app

Digitaal  
klein

max. 6 e-books per 
jaar lenen  
+ onbeperkt toegang 
tot de LuisterBieb-app

Klein

max. 20 items per 
jaar lenen 
+ 6 e-books
+ onbeperkt toegang 
tot de LuisterBieb-app

voor € 1,00 reserveren 
binnen de Bibliotheek 
Utrecht

1 uur per dag gratis 
op de computer

Jeugd
t/m 17 jaar

onbeperkt items lenen
+ onbeperkt e-books
+ onbeperkt toegang 
tot de LuisterBieb-app

gratis reserveren 
binnen de Bibliotheek 
Utrecht

1 uur per dag gratis 
op de computer

Wat kost het
Standaard Flex Klein Jeugd t/m 17 jaar Digitaal  standaard Digitaal klein

Automatische incasso
Acceptgiro

Student/scholier*
U-pashouder**

€ 50,50
€ 53,00

€ 26,50
€ 45,00 van uw
U-pastegoed

€ 15,00

€ 7,50

€ 29,50
€ 32,00

€ 16,00

gratis € 42,00 € 21,00

*	 50%	korting	op	vertoon	van	een	geldig	inschrijfbewijs	van	mbo,	hbo,	universiteit.	Middelbare	scholieren	van	18	jaar	en	ouder:	op	vertoon	van	een	geldige	schoolpas.

**	 Op	vertoon	van	een	geldige	U-pas.	Het	gehele	bedrag	van	€ 45,00 wordt	verrekend	met	uw	U-pastegoed;	u	hoeft	zelf	niets	bij	te	betalen.	Een	U-pasabonnement	
	 afsluiten	of	verlengen	kan	uitsluitend	in	de	Centrale	Bibliotheek	en	de	Bibliotheken	Hoograven,	Kanaleneiland,	Overvecht,	Vleuterweide	en	Zuilen.	

gratis!

Ook zonder abonnement kunt u gebruik maken van de 
computers en printers van de Bibliotheek.

Gebruikerspas Tegoedbon

• eenmalig € 2,50
•  € 0,25 per 15 minuten 

computergebruik
• 50% korting op printen

•  € 0,50 per 15 minuten 
computergebruik

• geen korting op printen


