Aanvraag ontlenen Daisy-speler, -software en/of –boeken
Met dit formulier doet u een aanvraag voor het ontlenen van een Daisy-speler, -software en/of
-boeken bij de bibliotheek.
Let wel: een aanvraag dient bij voorkeur enkele weken op voorhand te gebeuren.
Er wordt ook 50 euro waarborg gevraagd bij het ontlenen van de Daisy-speler.
Gegevens aanvrager
SCHOOL: .........................................................................................................................................
KLAS: ..............................................................................................................................................
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………………………………
TELEFOON: …………………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL: ...........................................................................................................................................
NAAM LEERKRACHT(EN): ..............................................................................................................
De Daisy-speler, software en -boeken kunnen gedurende 4 weken ontleend worden.
Vermeld hier wanneer u ze wenst te ontlenen:
Afhalen in de bib:

Terugbrengen:

op …..…/..……/……………

op …..…/…..…/……………

Gewenste materialen
Kruis aan welke materialen u wenst te ontlenen.
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� Daisy-speler
� Daisy-software
� Daisy-boeken (maximum 3):
Ons aanbod diasyboeken voor jongeren vindt u hier:
http://tienen.bibliotheek.be/webopac/LinkToVubis.csp?Database=2&SearchMethod=Find_3&Index=
Rsubloc2&SearchTerm=VDAISYAD
Ons aanbod diasyboeken voor volwassenen vindt u hier:
http://tienen.bibliotheek.be/webopac/LinkToVubis.csp?Database=2&SearchMethod=Find_3&Index=
Rsubloc2&SearchTerm=VDAISY
Indien u graag nog andere Daisyboeken wil lenen, kan u ook een kijkje nemen op de website van
de Luisterpuntbibliotheek – hier vindt u het volledige aanbod van bestaande Daisy-boeken:
http://daisybraille.bibliotheek.be. Wij kunnen de boeken dan voor u aanvragen.
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Gelieve dit formulier ingevuld op te sturen, aan de balie af te geven of te mailen naar:
Stadsbibliotheek Tienen
Grote Markt 3, 3300 Tienen
Tel 016 80 56 70 Fax 016 82 30 57
E-mail tienen@bibliotheek.be (t.a.v. Caroline Deckers)
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Bij ontvangst van uw aanvraag bekijken we of de gevraagde materialen beschikbaar zijn voor de
gewenste periode. De bibliotheek neemt daarna contact met u op om verdere praktische
afspraken te maken. Als de gevraagde materialen niet beschikbaar zijn bekijken we samen met u
welke alternatieven er zijn.
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