U belt,
wij brengen...

Voor 15.30 uur
058 234 77 77 bellen =
vandaag nog in huis!*
*van maandag t/m vrijdag

sbmf.nl

U belt, wij brengen...
U gaat morgen met vakantie
en hebt niets meer te lezen.
Uw kleinkind komt vanavond
logeren en u wilt dolgraag iets
voorlezen. Op de radio hoorde
u fijne muziek en u wilt meteen
de hele cd beluisteren. Allemaal
situaties waarbij de Bibliotheek
Expres u te hulp komt.
Belt u vóór 15.30 uur de bibliotheek (058 234
77 77) om gebruik te maken van de Bibliotheek
Expres, dan wordt het gevraagde materiaal
(indien beschikbaar) nog dezelfde dag rond
etenstijd bezorgd. Belt u na 15.30 uur of in
het weekend, dan vindt de bezorging de
eerstvolgende werkdag tussen 09.00-11.00
uur of 17.00-18.00 uur plaats. U kunt het
geleende materiaal zelf terugbrengen of weer
laten ophalen. De enige voorwaarden voor
de Expres-service zijn dat u lid bent van de
bibliotheek en dat u in Leeuwarden woont.

Wat zijn de kosten?
Zowel het bezorg- als het ophaaltarief
bedraagt -ongeacht de hoeveelheid
materiaal- € 5,00 per keer. Plus eventuele
uitleenkosten voor cd’s of dvd’s. U rekent
direct af bij de bezorger en krijgt keurig een
betaalbewijs. Opgehaald materiaal wordt
de volgende werkdag in onze administratie
verwerkt, die dus als inleverdatum geldt. Is de

uitleentermijn onverhoopt overschreden,
dan betaalt u het ‘te laat’-geld de
eerstvolgende keer in de bibliotheek of met
iDeal op www.sbmf.nl.

Hoeveel en wat kan ik lenen?
U kunt per pas 15 stuks tegelijk lenen,
waarvan maximaal zeven uit de categorie
boeken, tijdschriften en informatieve
dvd’s. Onze normale uitleenvoorwaarden
en -termijnen zijn van toepassing. Deze
vindt u in ons Bibliotheekreglement en
op www.sbmf.nl. Bent u nog geen lid en/
of wilt u weten wat er allemaal te leen is
in de bibliotheek? Kom dan gerust langs in
onze vestiging in het oude Beursgebouw
(Wirdumerdijk 34) of raadpleeg onze
collectie op onze website.

Hoe bereik ik de Bibliotheek Expres?
U belt 058 234 77 77
op de volgende dagen en tijden:

maandag		
12.30 - 18.00 uur
dinsdag		
12.30 - 20.00 uur
woensdag
11.00 - 18.00 uur
donderdag
12.30 - 20.00 uur
vrijdag		
11.00 - 18.00 uur
zaterdag		
11.00 - 16.00 uur
zondag		
14.00 - 17.00 uur *
*(van oktober t/m maart)

www.sbmf.nl

