
 

Educatief aanbod 2016-2017  

 
 

 

Bestelformulier   Kamishibai  
 
Schooljaar 2016-2017 
            

Ondergetekende gaat akkoord met de “voorwaarden Kamishibai”,  

als vermeld op de achterzijde van dit formulier. 

 

Naam instelling:      Telefoon:   

   

Adres:           Datum:     

 

Contactpersoon:      Handtekening: 

 

Emailadres:       _______________________ 

  

 
Voorwaarden (z.o.z.)  

 

Transport materialen door de Bibliotheek Bibliorura:  JA       NEE 
 

Gewenste leverdatum   _________________ 

 

Gewenste afhaallocatie       

 
 
Gevraagde vertelplaat  

 1. Anton kan toveren     15. Kikker is bang 

 2. Baby kraai      16. Kleine Kangoeroe 

 3. Dat ben jij, Kiki     17. Kleine muis zoekt een huis 

 4. De Wiebelbillenboogie    18. Krrr..okodil 

 5. Fiet wil rennen     19. Mama kwijt 

 6. Het begin van de zee    20. Nog 100 nachtjes slapen 

 7. Hopeloos verliefd     21. Onder water, boven water 

 8. Ik wil de maan      22. Wat nu, Olivier? 

 9. Bollebuikbaby      23.Sinterklaasje 

10.Raf       24. Ik zou wel een kindje lusten 

11. Boer Boris gaat naar zee    25. Rikki helpt Sinterklaas 

12.Het Kerstverhaal     26. Rikki en de Eekhoorn 

13. Piep! Het is Pasen     27. Kas bij opa en oma 

14. Het land van de Grote Woordfabriek  28. We hebben er een geitje bij! 
   
 
AFHANDELING door de Bibliotheek Bibliorura (u hoeft hier niets in te vullen) 
 
Projectnummer         Bij transport Bibliorura 
 
 School geïnformeerd   Opgeslagen in “data”   Leverdatum:    

 
 Totaalbedrag: €    Gefactureerd    Retourdatum:    

 



 

Educatief aanbod 2016-2017  

 

 
 
VOORWAARDEN inzake gebruik van de KAMISHIBAI 

De Bibliotheek Bibliorura 
 
OMSCHRIJVING en SAMENSTELLING 

1. De Kamishibai  is uitsluitend bestemd voor gebruik binnen de instelling. Deze 
dienstverlening is voorbehouden aan instellingen, in bezit van een geldig instellingen-
abonnement, uitgegeven door de Bibliotheek Bibliorura.  

2. De Kamishibai set bestaat uit één set vertelplaten en één vertelkastje (de Kamishibai). 
Tenzij anders aangegeven is bij iedere set vertelplaten een tekst, prentenboek en 

handleiding gevoegd. 
 

AANVRAGEN en AFHALEN en RETOURNEREN 
3. Aanvragen kan uitsluitend via het bestelformulier Kamishibai.  

Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. 

Indien de gevraagde set vertelplaten of Kamishibai niet voorradig zijn ontvangt u hierover 
bericht. 

4. De instelling dient zelf zorg te dragen voor het afhalen en retourneren van de materialen, 
tijdens de openingsuren, op de afgesproken locatie. 

5. Op verzoek van de instelling kan de Bibliotheek Bibliorura de expeditie naar en van de 
instelling verzorgen.  

 

UITLEENTERMIJN en TARIEVEN 

6. a. De normale leentermijn is 3 weken, gerekend vanaf de afhaaldatum. 
b. De afhaaldatum wordt vastgesteld in overleg met de contactpersoon van bibliorura. 

7. Alle leen- en telaatgelden dienen contant betaald te worden.   
8. Voor de Kamishibai set die na het verstrijken van de leentermijn wordt ingeleverd, is 

telaatgeld verschuldigd.  

a. Het telaatgeld wordt berekend per Kamishibai set en per dag 
b. Telaatgeld is verschuldigd totdat alle materialen uit de set zijn ingeleverd. 

9. a.  leengeld per termijn van 3 weken (Kamishibai en set vertelpaten): € 12,00 
b.  telaatgeld per Kamishibai set per dag: € 0,50 

 

OVERIGE BEPALINGEN 

10. Overigens gelden de voorwaarden als opgenomen in het uitleenreglement van de  
Bibliotheek Bibliorura en de voorwaarden, behorend bij het instellingenabonnement. 

11. Prijzen zijn incl. B.T.W. Wijzigingen voorbehouden.  
 

 

 
Informatie: tel. 0475-519000 
De Bibliotheek Bibliorura 

 
 

 
 

 
 
 


