
 

 

 

Voorwaarden 2-jarig Bibliotheekabonnement met E-reader 

 

Algemeen 

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Bibliotheekabonnement met E-reader 

• We kunnen deze voorwaarden tussentijds wijzigen. 

• Het Bibliotheekabonnement met E-reader wordt aangeboden door Bibliocenter. 

 

Voor wie 

• Je kunt het Bibliotheekabonnement met E-reader afsluiten als je meerderjarig bent en een 

Nederlandse bankrekening hebt. 

• Bij het afsluiten van het abonnement stem je in met deze voorwaarden. 

• Het abonnement is voor personen boven 18 jaar en niet voor instellingen. 

 

Abonnement 

• Je sluit het Bibliotheekabonnement met E-reader af voor een periode van 24 maanden. 

• Met het Bibliotheekabonnement met E-reader krijg je een KOBO e-reader, type Aura V2 

• Na het afsluiten van het abonnement kunnen we de e-reader leveren. Je krijgt van ons bericht 

zodra je e-reader klaar ligt in de vestiging die je hebt uitgekozen. Het abonnement start op de 

dag waarop we dit bericht hebben verstuurd. 

• Bij het ophalen van de e-reader moet je een e-reader overeenkomst ondertekenen en je moet 

je kunnen identificeren.  

• Voor het uitvoeren van deze overeenkomst maken we een kopie van je paspoort of ID. 

• Waar de voorwaarden van het Bibliotheekabonnement met E-reader aanleiding geven tot 

onduidelijkheid, gelden onze Algemene Voorwaarden. 

• Als je contactgegevens wijzigen, moet je dat aan ons doorgeven. Als je bankrekeningnummer 

wijzigt, moet je dat doorgeven met een kopie van beide zijden van je legitimatiebewijs. 

• We zijn gerechtigd om advies in te winnen over je kredietwaardigheid. Je verleent ons 

toestemming om, wanneer we dat van belang vinden, dergelijk onderzoek te laten verrichten, 

uiteraard in overeenstemming met de daarop toepasselijke regels. Bij negatief advies kunnen 

we besluiten het Bibliotheekabonnement met E-reader niet af te sluiten.  

 

 

 

 



De e-reader 

• Met het Bibliotheekabonnement met E-reader krijg je een e-reader van het merk KOBO, type 

Aura V2. Op het moment dat je de e-reader ophaalt, is hij van jou. Je bent zelf 

verantwoordelijk voor onderhoud, en voor het voorkomen van beschadiging, verlies of diefstal. 

Voor garantiebepalingen kun je bij de leverancier KOBO terecht. 

• De e-reader heeft 36 maanden garantie van de leverancier, t.w. KOBO. Voor meer informatie 

over de e-reader en de garantie, kijk op www.biebreader.nl. 

• Je kunt de e-reader niet bij ons inwisselen voor geld of voor een ander model. 

• De e-reader beschikt over diverse lettertypen, waaronder een dyslexiefont. 

• De e-reader wordt geleverd met een bibliotheekcover. 

 

Betaling 

• Betaling kan alleen door middel van een automatische incasso. Je machtigt ons om het 

bedrag van € 8,75 voor het Bibliotheekabonnement met E-reader gedurende 24 maanden te 

incasseren van je bankrekening. 

• Betaling geschiedt gedurende 24 maanden in de laatste week van elke maand. 

• Bij uitblijven van betaling of als de betaling niet geïncasseerd kan worden is er onmiddellijk 

sprake van verzuim. 

• Bij verzuim zullen we je eenmalig in gebreke stellen. Daarna sturen we de vordering naar het 

incassobureau. Wij vorderen dan alle resterende termijnen van het Bibliotheekabonnement 

met E-reader. Er komen bovendien kosten voor het incassobureau bij. 

• Bij een betaalachterstand van 2 of meer maanden is Bibliocenter gerechtigd het contract te 

beëindigen c.q. eenzijdig op te zeggen en de achterstand en alle achterstallige en 

toekomstige termijnen te incasseren.  

 

Voor akkoord en ontvangst voorwaarden en e-reader: 

 

Plaats : ………………………………………………………………………………………….…. 

Datum : …………………………………………………………………………………………….. 

Handtekening : …………………………………………….……………………………………….  

 


