
 

 
 
 

Groepspas - Voorwaarden en regels uitlenen collecties bij 
methodes/Boekenkoffers/instellingspassen d.d. december 2022 

 

Voor €30 krijg je een speciale groepspas van Bibliotheek Veenendaal waarmee je lekker 
veel materialen tegelijk kan lenen. 

Collecties bij methodes (Pyramide collectie) voor de kinderopvang 
 
Voorwaarden 

• Interne passen (blijven bij de bibliotheek). 
• 65 euro per jaar. 
• Alleen boeken, geen spelmateriaal of verwerkingsmateriaal. 
• Uitleentermijn dubbel, geen kosten voor te laat. 
• Wel kosten bij boeken die kapot zijn of vermist/kwijt.  
• De kinderopvang mailt aan de BoekStart coach, Evelien Buijnsters, een overzicht van 

de thema’s waarmee ze werken en geven aan wanneer ze welke boeken nodig 
hebben. De boeken worden per thema per keer in dozen klaargezet en bij de 
Klantenservice gezet. Evelien mailt de kinderopvang hierover. 

• De kinderopvang moet de boeken zelf halen bij de Bibliotheek en ze ook weer bij de 
Klantenservice terugbrengen.  

• Maximaal 8 boeken per thema. 
• Factuur krijg je achteraf in juni. 
• Als meerdere Kinderopvanglocaties hetzelfde thema tegelijkertijd hebben en er zijn 

niet genoeg themaboeken, worden er boeken uit de reguliere bibliotheekcollectie erbij 
gehaald.  
 

Themakoffers voor de Kinderopvang 
• Voor alle kinderopvangorganisaties in Veenendaal. 
• Uitleentermijn: 4 weken voor 7 euro. 
• Boeken (6 tot 8 boeken) + voorleestips+ verwerkingsmateriaal + spelmateriaal. 
• Factuur krijg je achteraf.  
• Zelf de themakoffers halen en brengen bij de Bibliotheek. BoekStart coach, Evelien 

Buijnsters, mailt de kinderopvang voor ophaalbericht. 
 
Instellingspas voor scholen en kinderopvang 

• Voor alle kinderopvangorganisaties/instellingen in Veenendaal. 
• Instelling/school/kinderopvang krijgt eigen pas in beheer. 
• Maximaal 20 jeugdmaterialen op een pas. 
• 30 euro contributie per jaar + 3 euro administratiekosten. 
• Betalen bibliotheekpas en contributie bij de Klantenservice. 
• Zelf de boeken brengen en halen bij de Bibliotheek. 

 
De Bibliotheek Veenendaal bedient alle Kinderopvang organisaties in Veenendaal. Locaties 
buiten Veenendaal moeten verwezen worden naar hun eigen gemeente. 


