OPENBARE
BIBLIOTHEEK

AANVRAAGFORMULIER
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Geboortedatum ....................................................................................
Telefoonnummer ....................................................................................
e-mailadres
....................................................................................
Gewenste type multipas:
 groepspas
naam groep: ...........................................................
aantal leden: .........................................................
 professionele pas
Duidelijke omschrijving van de doelgroep en
persoonlijke motivatie voor de aanvraag:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Is als
...................................................................... (functie)
tewerkgesteld/verbonden aan deze school/instelling/vereniging:
....................................................................................
adres
....................................................................................
....................................................................................
telefoonnummer ....................................................................................
e-mailadres
....................................................................................
Verklaart zich akkoord met de afspraken en voorwaarden
zoals vermeld in deze folder.
Datum en handtekening
van de aanvrager:

Datum en handtekening van
de directie en stempel van de
school/instelling/vereniging:

De multipas is geldig in deze vestigingen van
de Openbare Bibliotheek Brugge:
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
Lode Zielens, Westmeers 35, 8000 Brugge
De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, 8000 Sint-Pieters
De Zorge, Moerkerkse Steenweg 190, 8310 Sint-Kruis
Sint-Thomas, Brieversweg 334, 8310 Sint-Kruis
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Sint-Andries, Gistelse Steenweg 524, 8200 Sint-Andries
Xaverianen, Xaverianenstraat 3/0002, 8200 Sint-Michiels
De Garve, Pannebekestraat 33, 8000 Sint-Jozef
De Arend, Arendstraat 36, 8000 Koolkerke
Lissewege, Oude Pastoriestraat 5, 8380 Lissewege
De Schorre, Westkapelsesteenweg 58, 8380 Dudzele
J.F. Willems, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge
Bibpunt Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2, Brugge

Openbare Bibliotheek Brugge
Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
bibliotheek@brugge.be
t 050 47 24 00
brugge.bibliotheek.be
openbarebibliotheekbrugge
@bibbrugge
@bibbrugge
bibbrugge

De Bib.
Bijzonder
lenen.
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Naam
Voornaam
Adres

Groepen en
professionele gebruikers
kunnen van speciale
uitleenvoorwaarden genieten.

SPECIALE UITLEENVOORWAARDEN
VOOR GROEPEN EN
PROFESSIONELE GEBRUIKERS
Groepen en professionele gebruikers van de bib kunnen
aangepaste uitleenvoorwaarden krijgen.
Er zijn twee formules:
 groepspas: lenen met of voor een groep (klassen,
onthaalouders, kinderopvang, zorginstellingen,
leefgroepen, enz.). Deze pas is gratis en wordt
bijgehouden aan de bibliotheekbalie.
 professionele pas: lenen in functie van de
professionele opdracht (leerkrachten, studenten,
stagiairs, begeleiders, enz.) De aangepaste
uitleenvoorwaarden worden toegekend aan de
persoonlijke pas. (Een persoonlijke pas kost € 5 per
jaar voor wie ouder is dan 21 jaar.)
De uitleenvoorwaarden verschillen naargelang de
formule (zie hierna).
De gewenste formule wordt toegekend op vertoon van
een geldige lerarenkaart. Geen lerarenkaart? Bezorg
ons het volledig ingevulde aanvraagformulier.
Wie de aangepaste uitleenvoorwaarden aanvraagt,
verklaart zich in elk geval akkoord met deze afspraken:
 de aanvrager is verantwoordelijk voor
de ontleende materialen bij laattijdigheid, verlies en/
of beschadiging;
 eventuele maningsbrieven worden naar het
persoonlijke adres van de aanvrager gestuurd;
 De voorwaarden gelden voor de duur van het
schooljaar. Nadien moet een nieuwe aanvraag
ingediend worden;
 reserveren kost 1 euro per materiaal;
 een verloren of beschadigde pas vervangen
kost 1 euro;
 bij misbruik kan de bibliotheek de aangepaste
uitleenvoorwaarden intrekken.

DE GROEPSPAS
materiaal

max.
aantal

Uitleentermijn
(niet verlengbaar)

telaatgeld

alles, behalve sprinters
en e-boeken

60

8 weken

geen

speelfilm

10

8 weken

geen

kamishibai vertelkast
kamishibai vertelplaten

1
2

8 weken
8 weken

geen
geen

snippertas

1

8 weken

geen

Max aantal per lenerspas

60

PROFESSIONELE PAS
materiaal

max.
aantal

Uitleentermijn
(niet verlengbaar)

verlengen

telaatgeld

Alles uit de jeugdbib*

30

8 weken

niet

€ 0,10 / week

Alles uit de
volwassenafdeling*

30

4 weken

1x

€ 0,20 / week

Kamishibai (kast)
Kamishibai (platen)

1
2

8 weken
8 weken

niet
niet

€ 0,20 / week
€ 0,10 / week

Snippertas

1

8 weken

niet

€ 0,20 / week

Sprinterboek

2

1 week

niet

€ 0,20 / week

Speelfilm

10

4 weken
(collectie volwassenen)
8 weken
(collectie jeugdbib)

niet

€ 0,20 / week

*Uitzonderingen:

€ 0,10 / week

Sprinterspeelfilm

2

1 week

niet

€ 0,20 / week

E-reader

1

6 weken

niet

€ 0,20 / week

E-boek

10

6 weken

niet

€0,20 / week
(collectie volw.)
€0,10 / week
(collectie jeugd)

Taalcursus

2

4 weken

1x

€ 0,20 / week

Bladmuziek

10

4 weken

1x

€ 0,20 / week

Max aantal per lenerspas

30
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