Speciale
abonnementen
en kortingen
Naast de reguliere sterrenabonnementen zijn
er speciale abonnementen voor instellingen en
alternatieve vormen van dienstverlening.
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Aangepast tarief

Groepsabonnement scholen en instellingen

Leners met een Cultureel Jongeren Paspoort

Het groepsabonnement kost € 64,50 en is

(CJP), cursisten van de volwasseneducatie en

bestemd voor: kinderdagverblijven • peuter-

leners via Bibliotheek-aan-Huis betalen een

speelzalen • primair onderwijs • voortgezet

aangepast tarief van € 33,95 per jaar voor het

onderwijs • mbo-opleidingen • sociaal

5-sterrenabonnement.

cultureel werk • Brede School • overige
instellingen in de periferie van het onderwijs.

ZoetermeerPas
Voor minima van alle leeftijden heeft de gemeente

Met het groepsabonnement kan uw school of

Zoetermeer een aantrekkelijke voorziening in de

instelling gratis materialen lenen voor een

vorm van de ZoetermeerPas. Op vertoon van de

periode van 6 weken. Eenmalig verlengen is

ZoetermeerPas en tegen inlevering van voordeel-

mogelijk. U kunt maximaal 35 materialen per

cheque 1 is het 5-sterrenabonnement gratis.

keer lenen. De school of instelling kan daarnaast

Met voordeelcheque 2 heeft u recht op een

extra abonnementen afnemen voor € 37,50 per

bestedingstegoed van € 15,00 waarmee u kunt

stuk. Deze extra abonnementen hebben dezelfde

kopiëren, printen en gebruik kunt maken van

leenvoorwaarden als het eerste abonnement.

internet in alle vestigingen. Daarnaast krijgt u
korting op deelname aan een workshop in FabLab

Instellingenabonnement volwassenen

met voordeelcheques 3, 4, 5 en 6. Voor jongeren is

Zorg- en onderwijsinstellingen voor volwassenen

er de Jongerencheque waarmee zij ook korting

kunnen gebruikmaken van een instellingen-

kunnen krijgen op een workshop in FabLab.

abonnement waarmee (maximaal) 35 materialen
gratis geleend kunnen worden voor een periode

Let op: er kan alleen korting worden verkregen

van 6 weken. Eenmalig verlengen is mogelijk.

met de cheques. Ze kunnen niet worden om-

De prijs bedraagt € 64,50. Naast losse materialen

gewisseld voor geld.

is het mogelijk een Leeslichtkoffer te lenen, € 12,00
per keer, voor een periode van 6 weken. Eenmalig
verlengen is mogelijk, kosten € 12,00

Meer informatie of vragen?

Neem contact op met de klantenservice van
de Bibliotheek via 079 – 34 38 200 of stuur een
e-mail naar contact@bibliotheek-zoetermeer.nl.
Aanvraagformulieren kunt u downloaden op onze website.

