
Abonnement en tarieven 
 
Lid worden  

Bij inschrijving wordt een geldig legitimatiebewijs gevraagd (tot 14 jaar van de ouder/voogd). 

De bibliotheekpas is persoonlijk.  

De Bibliotheek Helmond-Peel heeft voor iedereen het Zorgeloos lenen abonnement.  

Het Zorgeloos lenen abonnement is tot 18 jaar gratis. Voor volwassenen bedraagt het tarief 

€ 44,- per jaar. 
 

 Zorgeloos lenen 
(0 t/m 17 jaar) 

Zorgeloos lenen 
(Volwassenen) 

Tarief per jaar  Gratis  € 44,- 

Aantal materialen per jaar  Onbeperkt  Onbeperkt  

Maximaal aantal tegelijkertijd lenen  12  25  

Aantal e-books per jaar Onbeperkt jeugdtitels Onbeperkt 

Max. aantal e-books tegelijkertijd  10 10 

Leentermijn 3 weken 3 weken** 

Aantal keer verlengen per materiaal  3 keer*  3 keer*  

Max. aantal tegelijkertijd reserveren  5  5  

Telaatgeld  Geen  Geen  

Aanvragen bij openbare bibliotheken  € 4  € 4  

Aanvragen  wetenschappelijke bibl. €13,00 €13,00 

*Tenzij gereserveerd door een andere lener            ** Toptitels hebben een leentermijn van 1 week 

 

Met een bibliotheekpas kun je gratis materialen lenen, reserveren en inleveren in alle 

vestigingen van Bibliotheek Helmond-Peel. Met je bibliotheekpas krijg je korting bij diverse 

activiteiten van de Bibliotheek. 

Wijzigingen in je persoonlijke gegevens dien je direct door te geven aan de Bibliotheek. Bij 

verlies of diefstal van de bibliotheekpas blijft de lener verantwoordelijk. Geef daarom meteen 

aan de Bibliotheek door als je jouw pas kwijt bent.  

 

Betalen abonnementsgeld: 

Je ontvangt een maand voor het einde van de abonnementsperiode een factuur van ons.   

Betalen kan: 

 via telebankieren (onder vermelding van het betalingskenmerk),  

 contant of per pin in de bibliotheek,  

 via automatische incasso door ons te machtigen. Hiertoe dien je een 

machtigingsformulier in te vullen. Je ontvangt dan twee euro korting op je 

jaarabonnement. 

 

Als je het abonnement wilt stopzetten dien je dit door te geven in de Bibliotheek of via de 

website met vermelding van je lenernummer. Hiervoor geldt, na het eerste jaar, een 

opzegtermijn van één maand.  

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/klantenservice/abonnementen-en-tarieven/opzeggen.html

