
 

Educatief aanbod 2017-2018      
  

 
 
 

Bestelformulier  Rode Draad Projecten 2017-2018 
Groep 7 + 8 
 

         

 

Ondergetekende gaat akkoord met de “voorwaarden Rode Draad”,  
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 
 
Geef achter het project a.u.b. de gewenste periode aan en uw 2e optie.  

 Periode 1:  Zomervakantie - Herfstvakantie    
Periode 2:  Herfstvakantie - Kerstvakantie  
Periode 3:  Carnaval - Meivakantie   
Periode 4:  Meivakantie – Zomervakantie 

 

 1 Tegen allen 

Gewenste periode      Optie 2: ______________ 
 

 Groepsbezoek Biebexpeditie 

Gewenste periode      Optie 2: ______________ 
 

   Schrijversblok! 
Gewenste periode      Optie 2: ______________ 
 

 Leesavatar (let op licentie is voor max. 35 leerlingen!) 

Gewenste periode      Optie 2: ______________ 
 
 

 
AFHANDELING door de Bbliotheek Bibliorura (u hoeft hier niets in te vullen) 
     
 Totaalbedrag: €    Gefactureerd    Bij transport Bibliorura 

 
 School geïnformeerd   Opgeslagen in “data”   Leverdatum:    

 
         Retourdatum:    
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VOORWAARDEN  
 
OMSCHRIJVING en SAMENSTELLING 

1. De Rode Draad is een leesbevorderingsproject: 
- voor 6 weken gehuurd 
Deze dienstverlening is voorbehouden aan instellingen, in bezit van een geldig instellingen- 
abonnement voor basisscholen, uitgegeven door de Bibliotheek Bibliorura. 

2. De Rode Draad projecten bestaan uit boekmaterialen, andere materialen en één of meerdere 

rondleidingen in de bibliotheek en verschillen per project in aantal en soort materialen. 
Bepalend is de bij het project geleverde inventarislijst.  
Raadpleeg het activiteitenaanbod voor basisscholen voor informatie over de projecten 
 

AANVRAGEN en AFHALEN en RETOURNEREN 
3. Aanvragen kan uitsluitend via het bestelformulier Rode Draad Projecten, dat wordt 

meegezonden met het activiteitenaanbod voor basisscholen 

4. Het transport kan door de bibliotheek worden verzorgd. 
 

HUURTERMIJN en TARIEVEN 

5. De afhaal –en terugbrengdag worden vastgesteld door de Bibliotheek Bibliorura, met in 
achtneming van de volgende voorwaarden: 

a. de overeengekomen afhaal- en terugbrengdag maken geen deel uit van de 
huurtermijn c.q. projectperiode van 6 weken; 

b. voor niet geretourneerde of niet complete deelsets wordt de huurtermijn, tegen 

aanvullende kosten, éénmaal, met maximaal 6 weken, verlengd; 
c. tarief per project: raadpleeg de tarievenlijst; 
d. voor verlenging van de huurtermijn wordt per week of deel van de week een 

vergoeding gevraagd van € 5,00, met een minimumtarief van € 15. 
 

OVERIGE BEPALINGEN 

7. Overigens gelden de voorwaarden als opgenomen in het uitleenreglement van Basisbibliotheek 
bibliorura en de voorwaarden, behorend bij het instellingenabonnement. 

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

 

Informatie: tel. 0475-519000 
De Bibliotheek Bibliorura 
 


