
 

  Bibliotheken Antwerpen

Overzicht tarieven in de Antwerpse bibliotheken 
 
 

Abonnement 
 

jaarabonnement jeugd (-18 jaar) gratis 
jaarabonnement volwassenen (+18 jaar) 9,50 euro
jaarabonnement OMNIO/VT-statuut 2 euro  
jaarabonnement senior (+65-jaar) 5 euro 
trimesterabonnement voor volwassenen 
en senioren 

4 euro 

 
 

Maximum aantal uitleningen per kaart 
 
-12 jaar 10 stuks, vrij te combineren 
+12 jaar 20 stuks, vrij te combineren 
 
 

Sprinters 
 

Recente boeken en films met ‘Sprinter’-label. 
Geen verlenging of reservering mogelijk. 
 
 eerste week vanaf de 2de week 
-18 jaar gratis  1 euro per dag, per stuk 
+18 jaar gratis  2 euro per dag, per stuk 
 

 
Leengeld gedrukte materialen, taalcursussen en 

luisterboeken 
 
 eerste  

3 weken 
verlenging 
3 weken 

vanaf de  
7e week 

-18 jaar gratis  gratis 0,10 euro per 
dag, per stuk 

+18 jaar gratis  gratis 0,20 euro per 
dag, per stuk 

 
 

Leengeld films en muziek 
 
 eerste 3 weken vanaf de 4e week 
-18 jaar gratis  0,10 euro  

per dag, per stuk 
+18 jaar gratis  0,20 euro  

per dag, per stuk 
 
 

Computergebruik 
 

 eerste uur  
per dag 

2de en 3e uur  
per dag 

-18 jaar gratis  0,25 euro  
per kwartier 

+18 jaar gratis  0,50 euro  
per kwartier 

Vergoedingen 
 

Kaart reactiveren of nieuwe A-kaart afleveren: 
2 euro 
 
Bij verlies of onherstelbare schade: 
 
 jeugdcollectie volwassenen
tijdschriftnummer 5 euro 7 euro 
strip 10 euro 15 euro 
boek 20 euro 30 euro 
film en muziek 20 euro 30 euro 
andere aankoopprijs aankoopprijs 
 
Scans, kopieën en prints 

 
scannen gratis 
1 kopie 0,15 euro 
1 print (zwart/wit) 0,15 euro 
1 print (kleur) 1 euro 
 
 

Reserveringen afhalen 
 
 eerste 10 

werkdagen 
vanaf dag 11 

-18 jaar gratis  1 euro 
+18 jaar gratis  2 euro 
 
Bij niet afhalen na twee weken wordt de reservering 
geannuleerd en wordt er 3 euro (-18 jaar) of 5 euro 
(+18 jaar) aangerekend. 
 
 

Elektronisch betalen 
 

In alle Antwerpse bibliotheken kunt u snel en efficiënt 
betalen met Bancontact, ook voor het kleinste 
bedrag. 
 

Materialen terugbrengen 
 

U kunt geleende materialen terugbrengen in eender 
welke Antwerpse bibliotheek. 
Sprinters moeten teruggebracht worden in de 
bibliotheek waar u ze geleend hebt. 
 
Sommige bibliotheken hebben een inleverbus. Zie 
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bibliotheken/a
dressen-en-openingstijden 
 


