brugge.be/bibliotheek

OPENBARE
BIBLIOTHEEK

De Bib.
Bij jou
thuis.

Kan je niet zelf naar de bib
komen, dan komt de bib
gewoon bij jou thuis.

Wat is Bib aan huis?

Hoeveel kost het?

Een bibliotheekmedewerker bezorgt
bibmaterialen bij jou thuis en brengt ze
voor jou ook terug naar de bibliotheek.
Je kan specifieke titels van boeken,
cd’s of films opgeven, of je laat de
bibliotheekmedewerker zelf kiezen uit
jouw favoriete genres.

Alle bibmaterialen (ook cd’ en
dvd’s) leen je gratis. Aangezien je
voor het tijdig terugbrengen van de
materialen afhankelijk bent van een
bibliotheekmedewerker, moet je
nooit telaatgeld betalen. Ook voor het
leveren aan huis worden geen kosten
aangerekend.

Voor wie is Bib aan
huis bedoeld?

Om gebruik te maken van “Bibliotheek
Aan Huis” moet je natuurlijk wel lid zijn
van de bibliotheek, en daarin zit ook de
enige kost: het lidgeld. Tot 18 jaar word
je gratis lid. Meerderjarigen tot 60 jaar
betalen 5 euro per jaar; vanaf 60 jaar
betaal je 3,75 euro per jaar.

Elke Bruggeling die op een of andere
manier “aan huis gebonden” is en zich
dus niet zelf naar de bibliotheek kan
verplaatsen: langdurig zieken, senioren
die moeilijk te been zijn, …

Wat kan je lenen?
Je kan kiezen uit de volledige
bibliotheekcollectie, dus niet alleen
boeken, maar ook cd’s, dvd’s,
luisterboeken, groteletterboeken,
Daisyboeken, tijdschriften, strips, enz.

Hoe vraag je
Bibliotheek
Aan Huis aan?
Je neemt contact op met de bibliotheek
via mail (bibaanhuis@brugge.be), telefoon
(050 44 66 70) of via de inschrijvingsstrook
op de ommezijde. (Bellen doe je best
tussen 9u en 10u30.)
We spreken een datum af voor een eerste
verkennend gesprek.

Hoe start Bibliotheek
Aan Huis?

Wat als er iets
tussenkomt?

Tijdens het eerste bezoekje vraagt
de bibliotheekmedewerker naar jouw
persoonlijke gegevens en maakt je (al
dan niet betalend) lid van de bibliotheek.
De bibliotheekmedewerker luistert naar
jouw wensen: welke boeken lees je, welke
muziek beluister je, of naar welk soort
films kijk je liefst?

Word je ziek, of ben je onverwachts
toch niet thuis op de afgesproken
dag, neem dan contact op met de
bibliotheekmedewerker. We zoeken naar
een datum die wel weer past.

Je spreekt samen met de
bibliotheekmedewerker af wanneer
de bibmaterialen best bij jou aan huis
geleverd worden.

Hoe loopt het
verder?
De bibliotheekmedewerker gaat naar
de bibliotheek en leent er voor jou die
materialen die jou interesseren. De
materialen worden op de afgesproken
dag aan huis geleverd. Op dat moment
spreek je af wanneer de materialen
weer afgehaald worden en welke
materialen je dan wil krijgen.

Inschrijvingsstrook
Ja, ik wil graag een beroep doen op
Bibliotheek Aan Huis.
Naam en Voornaam (in drukletters):
..................................................................................................

Adres:
..................................................................................................

Telefoon
..................................................................................................

Stuur deze strook naar:

Bibliotheek Aan Huis

Openbare Bibliotheek Brugge
Kuipersstraat 3
8000 Brugge

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

Contactgegevens:
050 44 66 70 (tussen 9u en 10u30)
050 47 24 00 (andere uren)
bibaanhuis@brugge.be

openbarebibliotheekbrugge
@bibbrugge
@bibbrugge
bibbrugge
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