Informationen in Niederländisch
Van harte welkom in de Stadsbibliotheek van Duisburg!
Over ons
De Stadsbibliotheek van Duisburg is een stedelijke instelling voor iedereen en biedt vrije toegang tot media,
informatie en vorming.
Onze bibliotheken
Centrale bibliotheek (Steinsche Gasse 26, 47051 Duisburg), 13 filialen, 1 mobiele bibliotheek (Boekenbus)
Adressen, openingsuren en de route van de Boekenbus kunt u terugvinden op onze webpagina.
Onze dienstverlening
Wij bieden u
 om uit te lenen: ongeveer 600.000 items (boeken, tijdschriften, aantekeningen, spelletjes, muziek,
films, digitale items en nog veel meer) voor alle leeftijdscategorieën
 om ter plaatse te gebruiken: werkplekken met internettoegang, wifi, leesplekken, kranten, een
repetitieruimte voor muziek, een makerspace, een gamezone, en een kopieertoestel
 om te beleven: evenementen voor kinderen en volwassenen, zoals rondleidingen, voorleesdagen,
lezingen, enz.
De toegang tot onze bibliotheken en het gebruik van onze infrastructuur ter plaatse is gratis. Voor enkele
dienstverleningen (zoals het gebruik van onze computers, het maken van fotokopieën of het reserveren van
onze muziekruimte), alsook voor het uitlenen van items, hebt u een bibliotheekpasje nodig.
Bibliotheekpasje
U kunt zich bij ons ter plaatse of online aanmelden. Voor uw registratie zijn de volgende documenten vereist:
 identiteitskaart, of
 paspoort met inschrijvingsbewijs van de bevolkingsdienst van uw gemeente, of
 (in uitzonderlijke gevallen) een verklaring van vrij verkeer of een verblijfsvergunning (nog minimaal
drie maanden geldig)
Het bibliotheekpasje is persoonlijk en mag niet door anderen gebruikt worden.
Kosten voor het bibliotheekpasje
 voor 12 maanden: 20,00 €, of indien u bepaalde sociale uitkeringen ontvangt 10,00 €
 voor 6 maanden: 12,00 €
 voor 3 maanden: 7,00 €
 voor 1 maand: 5,00 €
 voor kinderen/jongeren tot 18 jaar: 0,00 €
 voor scholieren van een school voor algemeen onderwijs in Duisburg tot 25 jaar: 0,00 €
 voor stagiairs (met woonplaats in Duisburg of van in Duisburg gevestigde firma’s): 0,00 €
Gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen als u uw bibliotheekpasje verloren zou zijn! Een
vervangend pasje kost 4,00 €.
Uitleentermijnen
 in principe 28 dagen
 14 dagen (voor bijv. luisterboeken, cd’s, videogames)
 7 dagen (voor bijv. films)
Hou de duur van de uitleenperiode telkens goed in de gaten op uw uitleenkaartje. Indien gewenst, kunnen
wij u ook per e-mail herinneren aan het einde van uw uitleentermijn. Spreek ons gerust even aan, of geef
deze wens te kennen in uw account.
Bijkomende kosten






Overschrijding van de uitleentermijn: 0,45 € per dag per item
Verzending van een herinnering per post: 1,00 €
Uitlenen van bepaalde items, zoals videogames: vanaf 1,00 €
Fotokopieën: vanaf 0,10 €
Bestellen van een item uit een andere bibliotheek: 3,00 €

In geval van verlies of beschadiging van items dient u de aankoop en registratie van een nieuw exemplaar te
vergoeden.
Alle belangrijke inlichtingen over de Stadsbibliotheek kunt u terugvinden op www.stadtbibliothek-duisburg.de.
Daar kunt u ook uw gebruikersaccount raadplegen en onze catalogus inkijken.
Hebt u nog vragen? Spreek dan gerust een van onze medewerkers aan.
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