Openingsuren
Centrale Bibliotheek

Pijpenstraat 15, 7511 GM Enschede
Telefoon: 053 - 4 80 48 04
E-mail: info@bibliotheekenschede.nl
Maandag t/m donderdag
9.30 - 20.30
Vrijdag
9.30 - 18.00
Zaterdag
9.30 - 17.00
Muziekbank Overijssel, tel. 053 - 4 36 11 30
Donderdag
11.00 - 20.30
Vrijdag
11.00 - 18.00
Zaterdag
11.00 - 17.00
Zondag t/m woensdag
Gesloten

NIEUW

Vanaf 1 september 2018
introduceert Bibliotheek Enschede

Het maandabonnement
Je betaalt automatisch en maandelijks.
Veel gemakkelijker en financieel aantrekkelijker.

Dit abonnement is
maandelijks opzegbaar!
Ben je al lid en wil je overstappen?
Dat kan, neem contact op met
onze klantenservice, dan regelen
we het voor je.

Welk abonnement past bij jou?
Vraag het Biebie bij de
infobalie of kijk op
www.bibliotheekenschede.nl

Pijpenstraat 15
7511 GM Enschede
Tel. 053-4804804
info@bibliotheekenschede.nl
www.bibliotheekenschede.nl
IBAN: NL79INGB0000834350

Bibliotheek Glanerbrug

Gronausestraat 1166, 7534 AS Enschede
Telefoon 053 - 4 61 14 32
E-mail: glanerbrug@bibliotheekenschede.nl
Maandag:
14.00 - 17.30
Dinsdag:
9.30 - 12.30
Woensdag:
14.00 - 17.30
Donderdag:
9.30 - 12.30 / 17.30 - 19.30
Vrijdag:
14.00 - 17.30

Bibliotheek Lonneker

Dorpshuis Lonneker
Dorpsstraat 98, 7524 CK Enschede
Telefoon 053 - 4 80 48 04
Donderdag
14.00 - 15.30

Bibliotheek Prismare (jeugd tot 16 jaar)

Roomweg 165 H, 7523 BM Enschede
Telefoon 053 - 4 34 81 39
E-mail: prismare@bibliotheekenschede.nl
Maandag t/m donderdag
9.00 - 12.00/12.45 - 16.00
Vrijdag
9.00 - 13.00

Bibliotheek Stadsveld

Meindert Hobbemastraat 28, 7545 CK Enschede
Telefoon 053 - 4 30 43 44
E-mail: stadsveld@bibliotheekenschede.nl
Maandag
14.00 - 20.00
Dinsdag
9.30 - 12.30
Woensdag
14.00 - 17.30
Donderdag
9.30 - 12.30/17.30 - 20.00
Vrijdag
14.00 - 17.30

Bibliotheek Twekkelerveld

Zonstraat 1, 7521 HD Enschede
Telefoon 053 - 4 30 90 39
E-mail: twekkelerveld@bibliotheekenschede.nl
Maandag
15.30 - 19.00
Dinsdag
9.30 - 15.30
Woensdag
9.30 - 15.30
Donderdag
9.30 - 15.30
Vrijdag
12.00 - 15.30

Bibliotheek Zuid

Wesseler-nering 46, 7544 JC Enschede
Telefoon 053 - 4 78 30 60
E-mail: zuid@bibliotheekenschede.nl
Maandag
13.30 - 20.30
Dinsdag t/m vrijdag
9.30 - 17.30
Zaterdag
9.30 - 16.00

Boeken-aan-huis-dienst

Aanmelden voor onze Boeken-aan-huis-dienst kan via:
bah@bibliotheekenschede.nl of 053-4804841

Ga naar onze
infobalie of kijk op
www.bibliotheekenschede.nl

Voorwoord

Met een abonnement bij de bibliotheek krijg je echt waar
voor je geld. Je kunt kiezen uit een groot assortiment
boeken, tijdschriften, strips, films en muziek. Daarnaast
heb je online toegang tot verschillende databanken, zoals:
de consumententests, meer dan 6000 online kranten,
uittrekselbank, Winkler Prins encyclopedie online en kun je je
theorie-examen voor je auto/motor of bromfiets oefenen. Ook
krijg je korting op onze computercursussen en niet te vergeten
kun je online boeken lezen uit ons e-book assortiment. En als
je je aanmeldt voor de nieuwsbrief houden we je maandelijks
op de hoogte van alle evenementen die we bij de bibliotheek
organiseren. In de nieuwsbrief staan ook vaak leuke
aanbiedingen van culturele organisaties, zodat je tegen een
gereduceerd tarief een voorstelling of concert kunt bijwonen.

Abonnementen

Bij de bibliotheek Enschede hebben we een aantal
verschillende abonnementen. Hieronder staat welke
abonnementen dat zijn, hoeveel ze kosten en wat je ermee
kunt. Alle abonnementen zijn maandabonnementen, de
genoemde kosten zijn dan ook per maand*. Je mag 25 stuks
tegelijk lenen. Je hebt de keuze uit: boeken, tijdschriften, CD’s/
DVD’s, Blu-rays, strips, daisy roms en bladmuziek.

Soort abonnement

Jeugdabonnement 0-18

Standaardabonnement

Plusabonnement

Kosten Gebruiksgemak
€ 0,-

€ 3,75

€ 5,-

Materialen lenen uit de
jeugdcollectie
Leentermijn 3 weken DVD’s/
Blu-ray’s - € 1,- per stuk
Materialen lenen uit de
hele collectie
Leentermijn 3 weken DVD’s/
Blu-ray’s - € 1,- per stuk

*Bestaande leden kunnen nog beschikken over een
jaarabonnement. Vanaf 1 september 2018 kunnen
nieuwe leden alleen nog worden ingeschreven op een
maandabonnement op basis van een automatische incasso.

Lid worden

Wil je lid worden? Dat kun je makkelijk regelen: via de website
of aan de balie. Je moet je wel kunnen legitimeren dus neem
een legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mee.

Gastlenen

Overijssel kent ‘gastlenerschap’. Met je bibliotheekpas mag je
materialen lenen in alle Overijsselse bibliotheken en deze weer
inleveren in je eigen bibliotheek.

Je kunt de geleende materialen in elk filiaal van de bibliotheek
inleveren. Je kunt de geleende materialen ook via de
inleverbrievenbus terugbrengen. Ze worden pas de volgende
werkdag verwerkt. Lever je te laat in dan krijg je een boete.

Je kunt een inleverattentie aanvragen. Je krijgt dan een paar
dagen voor dat de inlevertermijn verstrijkt een e-mail of SMS
toegestuurd waarin staat voor welke datum je je geleende
materialen moet inleveren. Deze attentie vraag je aan via
‘mijn bibliotheek’.
Let wel: je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd
terugbrengen van de materialen.

Bladmuziek lenen

€ 0,-

Leentermijn 6 weken

Toptitel

€ 2,-

Leentermijn 1 week

Muziek (CD’s, LP’s enz.)
(Via de Muziekbank)

€ 0,-

Leentermijn 3 weken,
max. 10 titels

Deze leenwijzer is een verkorte
versie van het bibliotheekreglement.
Het officiële bibliotheekreglement
is te vinden op

www.bibliotheekenschede.nl

Je kunt tijdens openingsuren gebruikmaken van een (betaalde)
computerwerkplek met internet. Leden kunnen inloggen
met hun pasnummer en kunnen dan per dag 2 uur gratis
internetten of gebruikmaken van Microsoft Office. Daarna kost
het gebruik € 0,50 per 15 minuten. In de bibliotheek kunnen
niet-leden voor € 3,50 per jaar een pc-gebruikerspas kopen
om daarmee dagelijks 1 uur gratis gebruik te maken van de
computerwerkplek. Ook kun je een tegoedbon kopen, waarmee
je kunt internetten en printen. Wifi is en blijft gratis. Ook het
raadplegen van digitale naslagwerken en kranten is gratis.

Opzeggen

Boeken-aan-huis-dienst
Naam
Naam

De Boeken-aan-huis-dienst is een service voor mensen die,
door langdurige ziekte, ouderdom of een beperking, aan huis
gebonden zijn en niet zelfstandig naar de bibliotheek kunnen
komen. Meer informatie hierover vind je op onze website.

Muziekbank

Aanmaken ‘mijn bibliotheek’ account

Voer je gebruikersnaam/pasnummer + wachtwoord in. Bij het
aangaan van een abonnement wordt een tijdelijk wachtwoord
aangemaakt. Als je je pas ophaalt bij de balie krijg je een
tijdelijk wachtwoord mee. Het wachtwoord is op een bon
geprint. Gebruik dit wachtwoord als je voor de eerste keer
inlogt. Daarna kun je zelf in het persoonlijk menu een ander
wachtwoord aanmaken.

Verlengen

Als lid van de bibliotheek kun je ook cd’s, bladmuziek en
toptitels lenen. Daarvoor gelden de volgende afspraken:

Internetten in de Bieb

Opzeggen van je abonnement kan via onze website, via de
klantenservice of per e-mail: info@bibliotheekenschede.nl.

Te laat inleveren van materialen kost € 0,15 per dag, toptitels
€ 0,50 per dag, met een maximum van € 4,- per item. Je betaalt
niet voor dagen waarop de bibliotheek volledig is gesloten.
Let op: staat er meer dan € 10,- open, dan kun je niet meer
lenen of verlengen.

Materialen lenen uit de
hele collectie
Leentermijn 6 weken DVD’s/
Blu-ray’s gratis

Kosten Gebruiksgemak

Naam

Inleveren / Inleverattentie

Bijzondere materialen

Soort materiaal

Mijn bibliotheek

Via ‘mijn bibliotheek’ heb je inzicht in je account, daarmee kun
je veel zaken zelf regelen zoals:
- Wijzigen van je persoonlijke gegevens
- Welke materialen je in huis hebt
- Verlengen
- Aanvragen van een inleverattentie per e-mail of sms
- Je uitleengeschiedenis bekijken
- Reserveringen en annuleren
- Abonneren op de aanwinstenmail

Dat kan via ‘mijn bibliotheek’, de website, telefonisch en
aan de balie. Materialen kun je niet verlengen als ze door
iemand anders zijn gereserveerd. De nieuwe inleverdatum
wordt berekend vanaf de dag waarop je verlengt. Telefonisch
verlengen kan alleen tijdens de openingsuren. Je mag
maximaal 2 keer verlengen. Zorg ervoor dat je dat op tijd doet
om boetes te voorkomen.

Reserveren

Reserveren van materialen uit onze collectie is gratis.
Reserveren kan ter plekke, via ‘mijn bibliotheek’ en ook
telefonisch. Niet ophalen van je reserservering kost je € 1,-.

De Muziekbank is een vrijwilligersorganisatie die beschikt over
een collectie van meer dan 150.000 muziekdragers (CD’s, DVD’s,
LP’s, Blu-ray discs, super audio cd’s etc.) in alle muziekgenres,
met wekelijks nieuwe releases. Als lid van de Bibliotheek
Enschede kun je gratis lenen bij de Muziekbank. Wil je meer
weten over de Muziekbank kijk dan op www.muziekbank.nl.

Word vriend van de bieb!

Draag jij de bibliotheek een warm
hart toe en wil je bijdragen aan de
bevordering van leesplezier en
persoonlijke ontwikkeling? Steun
dan je bibliotheek en word vriend
voor 5 jaar. Je vrije gift kun je
aftrekken van de belasting.
Meer informatie vind je op
onze website.

Uitgave: januari 2019

CADEAUTIP

Geef een geschenkabonnement van
de bibliotheek cadeau. Vraag hiernaar
bij de Klantenservice.

