Bibliotheek Oosterschelde
introduceert een nieuwe service:

Boek je BOEK
Weinig tijd om naar de bibliotheek te komen?
Lees je graag, houd je van muziek of kijk je graag
films? Wil je alles lenen zonder daarvoor naar de
bibliotheek te gaan? Dan is Boek je BOEK een
uitkomst voor jou: de gratis bezorgservice van
Bibliotheek Oosterschelde.
Bestel een boek, dvd, cd of luisterboek via onze
website en de bestelling wordt bezorgd bij een
afhaalpunt naar keuze. Kies uit twee miljoen
titels, bestel én haal. Waar en wanneer jij dat wilt,
24 uur per dag…
Bestel digitaal, kies een afhaalpunt en leen!

Hoe werkt Boek je BOEK?
Via de online catalogus op onze website kun je kiezen
uit een collectie van meer dan twee miljoen titels:
boeken, luisterboeken, dvd's of cd's. Reserveer via
internet en laat je bestelling gratis bezorgen en geef
aan waar je de bestelling wilt afhalen. Je kunt kiezen uit
alle bibliotheken in Zeeland en nu ook een afhaalpunt
in Schore!
Je ontvangt een e-mail als je bestelling is bezorgd.
Haal je bestelling binnen één week op, op vertoon van je
bibliotheekpas.
Een bestelling laten bezorgen bij het afhaalpunt is gratis.
Materialen kunnen hier ook ingeleverd worden.

Afhaalpunt: De Putter in Oostdijk
Adres Lavendeldijk 4b
Geopend: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur
Boek je BOEK is gratis voor alle leden van elke bibliotheek in Zeeland.
e bibliotheek!

Meer info op: www.bibliotheekoosterschelde.nl/afhaalpunten
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Lid worden
&
Reserveren
Lid worden?
Word vandaag nog lid van de bibliotheek en maak gratis gebruik van Boek je BOEK
Je hebt keuze uit drie soorten abonnementen:
Minikaart
Basiskaart
Sterkaart

€ 14,50 – voor als je af en toe wil lenen;
€ 44,50 – voor als je regelmatig leent;
€ 64,50 – voor de veel-lezers.

Doe het meteen via: www.bibliotheekoosterschelde.nl/afhaalpunten

Hoe reserveer ik online een boek?
1. Ga naar www.bibliotheekoosterschelde.nl
2. Typ in het zoekveld een titel of de auteur
3. Gevonden? Klik de titel aan en klik op 'aanvragen'
4. Login met je pasnummer en geboortedatum
5. Plaats de reservering en kies het afhaalpunt BBO/Oostdijk
6. Je bestelling is geplaatst!
7. Je ontvangt een e-mail als het boek is afgeleverd bij het afhaalpunt.
Geen e-mailadres?
Natuurlijk kun je ook materialen bij ons reserveren zonder e-mailadres. Je ontvangt via de post een
afhaalbericht zodra het gereserveerde materiaal voor je klaar staat.

Wat is de levertijd?
Is de titel op voorraad? Dan is het doorgaans binnen 5 tot 7 werkdagen na je bestelling
aanwezig op het afhaalpunt. Is het boek uitgeleend of gereserveerd?
Dan krijg je bericht zodra het beschikbaar is.

