brugge.be/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
Sint-Michiels, Rijselstraat 98, 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

Openbare Bibliotheek Brugge
Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
bibliotheek@brugge.be
t 050 47 24 00
www.brugge.be/bibliotheek
openbarebibliotheekbrugge
@bibbrugge
@bibbrugge
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Naam
Voornaam
Adres

De Bib.
Bijzonder
lenen.

Groepen en
professionele gebruikers
kunnen van speciale
uitleenvoorwaarden genieten.

DE MULTIPAS:
SPECIALE UITLEENVOORWAARDEN
VOOR GROEPEN EN
PROFESSIONELE GEBRUIKERS
De multipas maakt het mogelijk om meer
materialen en voor een langere tijd te ontlenen
dan met een persoonlijke pas en je betaalt geen
lidgeld want de pas is helemaal gratis.
De multipas bestaat in twee formules:
 groepspas: lenen met of voor een groep
(klassen, onthaalouders, kinderopvang,
zorginstellingen, leefgroepen, enz.).
 professionele pas: lenen in functie van
de professionele opdracht (leerkrachten,
studenten, stagiairs, begeleiders, enz.)
De uitleenvoorwaarden verschillen naargelang de
formule (zie hierna).
Wie gebruik wil maken van een multipas vult het
aanvraagformulier volledig in en bezorgt het in
zijn of haar bibliotheek naar keuze.
Multipassen kunnen onderling en met een
persoonlijke bibliotheekpas gecombineerd worden.
Wie een multipas 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 aanvrager dient jaarlijks een attest van
tewerkstelling in;
 reserveren kost 1 euro per materiaal;
 een verloren of beschadigde multipas
vervangen kost 2,50 euro;
 de multipas is persoonlijk en kan enkel in
functie van de tewerkstelling gebruikt worden;
 bij misbruik kan de bibliotheek de multipas
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

max.
aantal

Uitleentermijn
(niet verlengbaar)

telaatgeld

alles, behalve sprinters
en e-boeken

30

8 weken

€ 0,20 per week

speelfilm

10

8 weken

€ 0,20 per week

kamishibai vertelkast
kamishibai vertelplaten

1
2

8 weken
8 weken

€ 0,20 per week
€ 0,20 per week

snippertas

1

8 weken

€ 0,20 per week

Max aantal per lenerspas

30

PROFESSIONELE PAS
materiaal

De Bib.
Bijzonder
lenen.

