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Voorschoten-Wassenaar

“Books aren’t just 
made of words… 
they’re also filled with 
places to visit and 
people to meet.”



Lidmaatschap / Membership  
Jeugd t/m 17 jaar/ years Gratis / Free
18 t/m 20 jaar/ years € 39,00 per jaar / year 
21 t/m 64 jaar / years € 42,00 per jaar / year
65 + jaar / years € 39,00 per jaar / year

Aanmaken of vervangen lenerspas  € 2,50 
Fee for new membership card  € 2,50  

Bij inschrijving is legitimatie verplicht 
To become a member an identity card is required 

Kinderen t/m 12 jaar hebben toestemming nodig 
om zich in te schrijven van ouders / verzorgers 
Children under 12 years need the consent 
of one of the parents to join the library    

Extra service  
Gastlenen: Met het lidmaatschap van 
de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar kan ook in andere 
bibliotheken in Nederland geleend worden. Afhankelijk van 
het netwerk, wordt soms een andere pas aangemaakt of kunt u 
gewoon gebruik maken van de reeds bestaande pas.  
De regels van de bibliotheek waar geleend wordt, zijn geldend.   

Guest borrowing: With membership in our library you can borrow materials at other 
libraries in the Netherlands as well. Depending on the network, you can just use the same 
membership card as ours or sometimes a new card is required. 
Please stick to the rules of the library where you have borrowed materials.    

Leengeld / Lending fees    Leenperiode / Loanperiod
(Luister)boek/ (Audio)book Gratis / Free 3 weken / weeks
Tijdschrift/ Periodical Gratis / Free 1 week / week
Toptitel/ Top title € 1,50 per stuk 2 weken / weeks
Muziek CD/ Music cd € 1,50 per stuk 3 weken / weeks
DVD  € 2,00 per stuk 1 week / week
Game* € 2,00 per stuk  3 weken / weeks
Speelleermateriaal/ 
Learning activity material* Gratis / Free 3 weken / weeks
* in vestiging Voorschoten / in location Voorschoten
 
Reservering / Reservation 
Materialen binnen eigen catalogus/ materials within € 0,75 per stuk  
Materialen buiten eigen catalogus/ materials outside  € 6,50 per stuk 



Telaatgeld / Charge for late return     
(Luister)boek/ (Audio)book  € 0,20 per dag / day
Tijdschrift/ Periodical € 0,20 per dag / day
Toptitel/ Top title € 0,30 per dag / day
Muziek CD/ Music cd € 0,30 per dag / day 
DVD  € 0,50 per dag / day
Game* € 0,30 per dag / day
Speelleermateriaal/ Learning activity material* € 0,20 per dag / day
* in vestiging Voorschoten / in location Voorschoten   
      

 Internet - wifi vrij beschikbaar/ free wifi    
• Met een geldig lidmaatschap kunt u een uur gratis internetten 
• Zonder lidmaatschap betaalt u € 0,05 per minuut  

• Library member can use internet free of charge in for one hour each day 
• Without membership you pay € 0,05 per minute     
      

Meer informatie / more information  
Op onze website www.obvw.nl vindt u meer informatie zoals aanwinsten, activiteiten 
en het filmprogramma. Ook kunt u via de catalogus gegevens opvragen van de 
(geleende) materialen en deze desgewenst verlengen.  

On our website www.obvw.nl you may find more information regarding new 
acquisitions, cultural activities and our film programme. You can also consult our 
catalogue, from which you maoy reserve at wish. Moreover, you can extend the period 
of all the materials you borrowed.    

Filmhuis Wassenaar  
Standaard Filmkaart/ Standard €  8,50 
Bibliotheeklid / Member €  7,50 
FilmVriend/ Film Friend €  7,50 
VIP (Bibliotheeklid + FilmVriend)/ (Member + Friend) €  7,00 
Jeugdfilm/ Children movie €  6,00  
10-movieskaart Lid of FilmVriend/ Member or Friend € 70,- 
10-movieskaart VIP/ Member and Friend € 65,- 
Extra 3D-voorstelling/ Surcharge 3D €  1,00 



Openingstijden 2017
   
 Voorschoten  Wassenaar

Maandag 13.00 - 17.30  uur 14.00 - 20.00  uur

Dinsdag 10.00 - 20.00  uur 10.00 - 17.30  uur

Woensdag 13.00 - 17.30  uur 10.00 - 20.00 uur

Donderdag 13.00 - 17.30  uur 10.00 - 17.30  uur

Vrijdag 10.00 - 17.30  uur 10.00 - 20.00  uur

Zaterdag 10.00 - 17.00  uur 11.00 - 16.00  uur

Zondag 13.00 - 16.00  uur* gesloten

* Van oktober t/m maart

Voorschoten-Wassenaar

Vestiging Voorschoten 
Wijngaardenlaan 4
2252 XN Voorschoten
[T] 071 5615678
[E] voorschoten@obvw.nl

Vestiging Wassenaar
Langstraat 40 
2242 KM Wassenaar
[T] 070 5113397
[E] wassenaar@obvw.nl

www.obvw.nl


