Bestelformulier Theaterlezen
Schooljaar 2021-2022
Ondergetekende gaat akkoord met de “voorwaarden theaterlezen”,
als vermeld op de achterzijde van dit formulier.
Naam instelling:

Telefoon:

Adres:

Datum:

Contactpersoon:

Handtekening:

Emailadres:
Voorwaarden (z.o.z.)
Gewenste leentermijn (maximaal 6 weken):

weken

Gewenste startdatum (min. 4 weken na datum aanvraag)*:
Gevraagde collectie
U kunt hier aangeven voor welke groep/niveau de collectie bestemd is en
hoeveel leerlingen in de groep zitten.

AFHANDELING door de Bibliotheek Bibliorura (u hoeft hier niets in te vullen)

Administratie:
 School geïnformeerd

 Opgeslagen in “data”

 Totaalbedrag: €

 Gefactureerd

Leesconsulenten:
Aantal objecten
Leverdatum:
Titels uitgeleverd:

Educatief aanbod 2021-2022

Retourdatum:

VOORWAARDEN inzake gebruik van THEATERLEZEN
De Bibliotheek Bibliorura
OMSCHRIJVING en SAMENSTELLING
1. Een theaterleescollectie is een collectie:
- boeken voor elke leerling 1 boek
- voor maximaal 6 weken gehuurd
- uitsluitend voor gebruik binnen de instelling
2. De theaterleescollectie:
- bestaat uitsluitend uit boekmaterialen,
- wordt samengesteld uit de collectie van de Bibliotheek Bibliorura.
De Bibliotheek Bibliorura bepaalt de uiteindelijke samenstelling, aan de hand van de
aan de voorzijde van dit formulier opgegeven wensen.

AANVRAGEN en AFHALEN en RETOURNEREN
3. Aanvragen kan uitsluitend via het bestelformulier theaterlezen.
Indien de periode tussen de datum van ontvangst van het formulier en de gewenste
afhaaldatum korter dan vier weken is, wordt de aanvraag alleen in onderling overleg
met de leesconsulent in behandeling genomen.
4. De instelling dient zelf zorg te dragen voor het tijdig retourneren van de collectie, in
afspraak met de leesconsulent.

HUURTERMIJN en TARIEVEN
5. De afhaal –en terugbrengdag worden vastgesteld in overleg met Bibliorura, met in
achtneming van de volgende voorwaarden:
a. de overeengekomen afhaal -en terugbrengdag gelden als eerste, respectievelijk
laatste, dag van de huurtermijn.
b. De maximale huurtermijn is 6 weken.
c. Bij overschrijding van de huurtermijn wordt de collectie geacht te zijn verlengd
voor een periode van 6 weken. Voor de nieuwe huurtermijn wordt een vergoeding
gevraagd gelijk aan de huurprijs.
6. De huurprijs wordt vastgesteld met een vast tarief van €28,-.

OVERIGE BEPALINGEN
7. Indien noodzakelijk, zulks ter beoordeling van de Bibliotheek Bibliorura, kunnen
tussentijds één of meerdere objecten uit de huurcollectie teruggevorderd worden.
De huurder wordt geacht het gevraagde binnen één week, na een dienovereenkomstig
verzoek, te retourneren, waarna het betaalde huurgeld gecrediteerd wordt.
8. Prijzen zijn incl. B.T.W. Wijzigingen voorbehouden.

Informatie: tel. 0475-519000
De Bibliotheek Bibliorura
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