
UITLEENREGELS per 1 januari 2016 

1. De NVA-bibliotheek leent toneelteksten uit aan leden die als zodanig zijn geregistreerd. 

2. Het lidmaatschap geeft het recht op het lenen van boeken en het inzien van de 

uitgebreide versie van de catalogus. Niet-leden kunnen in de catalogus zoeken op 

auteur of titel. 

3. Een klein lidmaatschap kost €20,00 per jaar. Dit bedrag wordt bij voorkeur via 

automatische incasso geïnd. Wanneer een lid ervoor kiest om geen automatische 

incasso toe te staan, berekent de NVA-bibliotheek €2,50 administratiekosten. 

4. Een groot lidmaatschap kost €60,00 per jaar. Een groot lidmaatschap doet zich voor 

wanneer een lid een groep theatermakers wil vertegenwoordigen (bijv. een 

toneelvereniging, een ad hoc productie, school of een stichting). 

5. Leden met een klein lidmaatschap mogen per leenperiode van 6 weken, maximaal 5 

toneelteksten tegelijk lenen. Dit kan zo vaak als gewenst. De leden betalen zelf de 

portokosten van het retour zenden. 

6. Leden met een groot lidmaatschap mogen per leenperiode van 6 weken, maximaal 15 

toneelteksten tegelijk lenen. Dit kan zo vaak als gewenst. De leden betalen zelf de 

portokosten van het retour zenden. 

7. De houder van een groot lidmaatschap mag (geen verplichting) 2 extra personen 

registreren op dit lidmaatschap. Deze personen mogen namens de houder teksten 

lenen. Dit mag tot een maximum van 15 teksten per uitleenperiode. Er mogen nooit 

meer dan in totaal 15 toneelteksten tegelijk worden worden geleend. 

8. De zichtzending wordt vergezeld van een geleidebon. De ontvanger dient te controleren 

of de titels op de geleidebon daadwerkelijk aanwezig zijn. Wanneer er 5 dagen na 

verzending niet is gereclameerd, beschouwt de NVA-bibliotheek dit als een 

ontvangstbevestiging. 

9. De lener is na ontvangst aansprakelijk voor een tijdige en onbeschadigde retourzending 

van alle op de geleidebon genoemde titels. Bij te late retourzending geldt een 

boetebeding van €1,-- per boek per week. Na 4 weken brengt de NVA-bibliotheek een 

bedrag van minimaal €20,-- in rekening. 

10. Een leentermijn kan maximaal één keer worden verlengd met 4 weken. Verlengen is 

mogelijk vanaf 1 week vóór de vervaldatum. Verlengen kan echter niet als een van de 

teksten gereserveerd is voor een andere uitleen. In dat geval is de knop "verlengen" in 

de catalogus geblokkeerd en dient de lener de betreffende tekst(en) op de 

oorspronkelijke vervaldatum terug gestuurd te hebben. 

11. Indien een lid een groep theatermakers wil vertegenwoordigen (bijv. een 

toneelvereniging, een ad hoc productie, school of een stichting) kan hij/zij kiezen voor 

een z.g. "groot" lidmaatschap van € 60,-- per jaar. Daarvoor mogen per uitleen 

maximaal 15 boeken per keer worden geleend. 

Den Haag, 1-januari-2016 

 


