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Welkom bij de Biblioteca Nacional Aruba 

In de bibliotheek kunt u naar hartelust lezen of 

bladeren in boeken, tijdschriften, kranten en 

naslagmateriaal. Deze service is gratis. Pas 

wanneer u iets wilt lenen, schrijft u zich in als 

lid. De centrale bibliotheek is gevestigd in 

Oranjestad, daarnaast zijn er twee filialen. Een 

filiaal in San Nicolas en de dependance 

Arubiana/Caribiana. Bij Arubiana/Caribiana kan 

het materiaal alleen geraadpleegd worden.  

Lidmaatschap 

Om lid te worden of om een abonnement te ver-

lengen vragen wij u een geldig legitimatiebewijs te 

overleggen (paspoort, rijbewijs of cedula).  Voor 

kinderen tot 18 jaar vragen wij de AZV kaart van 

het kind en de aanwezigheid van een ouder  of 

voogd met een geldig identiteitsbewijs. De gel-

digheidsduur van een lidmaatschap is een jaar. 

BNA kent 3 soorten abonnementen: 

 

 

0 t/m 11 jaar 

Jeugd 3 boeken Awg. 

Jeugd 2 6 boeken Awg. 

 

12 t/m 17 jaar 

Tiener 4 boeken Awg. 

Tiener 2 8 boeken Awg. 

 

18 jaar en ouder 

Volwassen 4 boeken Awg. 

Volwassen 2 8 boeken Awg.  

Volwassen 3 12 boeken Awg. 

 

Speciale Lidmaatschappen 

Volwassen en Jeugd  Awg. 

 4 volw. boeken, 3 jeugdboeken  

Volwassen 2 en Jeugd  Awg. 

 8 volw. boeken, 3 jeugdboeken  

Volwassen 3 en Jeugd  Awg. 

 12 volw. boeken, 3 jeugdboeken  

Toeristen en stagiaires betalen een borg van  

Awg. 100,00 of U$ 50.00. Deze borgsom 

wordt geretourneerd als al het geleende mate-

riaal is ingeleverd. 

 

Lidmaatschapspas 

Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen pas. 

Bij verlies graag de bibliotheek hier van op de 

hoogte stellen. In geval van verlies kan een du-

plicaatpas aangevraagd worden: 

Volwassen  Awg. 15,00 

Jeugd & Tiener Awg. 10,00 

 

Men kan met de pas zowel in Oranjestad als in 

San Nicolas materiaal lenen. Geleende materi-

alen graag terugbrengen bij het filiaal waar 

men ze geleend heeft. 

Elk lid krijgt bij het betalen van boete, in-

schrijven of het vernieuwen van zijn lid-

maatschap een kwitantie.  

Men kan geen materiaal lenen zonder kaart.  

Wij verzoeken u vriendelijk om adres-

wijzigingen tijdig aan ons door te geven. In-

dien anderen van uw pasje gebruik maken, valt 

dit onder uw verantwoordelijkheid. 

De kassa sluit 15 minuten vóór sluitingstijd. 

 

Uitleentermijn 

U kunt boeken en ander materiaal voor een 

periode van vier (4) weken lenen. 

 

Verlengen 

De uitleentermijn kan maximaal twee (2) keer 

verlengd worden, mits het materiaal niet gere-

serveerd is door een andere lener. Telefonisch 

verlengen is mogelijk op of vóór de vervalda-

tum. 

Boeken waarvan de uitleentermijn is verstreken 

kunnen niet telefonisch verlengd worden. Om 

materialen ter plekke te verlengen is een lid-

maatschapspas vereist.   

Voor telefonisch verlengen graag bellen naar   

582 1580 ext. 240 (Oranjestad) of naar  

584 5277 / 584 3939 (San Nicolas) 

 

Boete 

Leden van 0 t/m 17 jaar betalen geen boete. 

Indien een boek niet binnen de uitleentermijn 

teruggebracht wordt, is boete verschuldigd: 

Awg. 0,25 per boek per werkdag, met een 

maximum van Awg. 10,00 per boek. Dagen 

dat de bibliotheek gesloten is tellen niet mee in 

de berekening van de boete. Een ieder krijgt na 

betaling van de boete een kwitantie. Bij 

klachten graag de kwitantie overleggen.  

 

Verlies of beschadiging van materiaal 

Bij verlies of beschadiging van materiaal dient 

de volledige prijs van het materiaal vergoed te 

worden. 

 

Reserveren  

Het is mogelijk om materiaal te reserveren. 

Het reserveren van materiaal is gratis. Op het 

moment dat het boek binnenkomt wordt de 

aanvrager (telefonisch) op de hoogte gesteld. 

Jeugdleden mogen maximaal drie (3) boeken 

reserveren en volwassenen en tieners mogen 

maximaal vier (4) boeken reserveren.  

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de informa-

tiebalie. We geven graag een rondleiding door de 

bibliotheek. 



Copycenter 

Het copycenter bij de centrale bibliotheek is 

gesitueerd tegenover de innamebalie. Bij het 

copycenter kunt u zwart/wit en kleuren 

kopieën laten maken. Voor zwart/wit kopieën 

rekenen wij Awg. 0,25 /A4 en voor kleuren 

kopieën rekenen wij Awg. 1,00 /A4. Kopieën 

worden afgerekend bij de innamebalie. Bij het 

filiaal San Nicolas en bij de dependance is een 

kopieermachine aanwezig voor publiek ge-

bruik. 

 

Digitaal Informatie Centrum 

Een ieder kan gebruik maken van de internetfa-

ciliteiten van de bibliotheek. Het eerste uur is 

het gebruik van de computers gratis, daarna 

kost het Awg. 1,00 per half uur extra. We vra-

gen een identificatie voor het gebruik van deze 

service. Prints kosten Awg. 0,25 /A4 voor 

zwart/wit en Awg. 1,00 /A4 voor kleur. De 

centrale biblio-theek heeft gratis wifi voor haar 

gebruikers 

Studiezaal 

In de studiezaal kunnen tijdschriften, encyclo-

pedieën en andere naslagmaterialen gelezen/

geconsulteerd worden. Gebruikers kunnen hier 

studeren en/of opdrachten uitvoeren. 

 

Activiteiten voor kinderen 

Bij de centrale wordt elke dinsdagmiddag tus-

sen 3:00 en 4:00 pm een activiteit gehouden 

voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Bij het filiaal is 

dit op woensdag van 3:00 tot 4:00 pm. 

Andere leesbevorderingsactiviteiten zijn het 

Vakantieleesprogramma gedurende de zomer-

vakantie en het Kinderboekenfestival in no-

vember. 

Huur van bibliotheekruimtes 

Voor instanties, organisaties en individuele 

personen is het mogelijk om ruimte in de bi-

bliotheek te huren voor een expositie, activi-

teit, lezing, vergadering enz. Voor informatie 

over het huren van ruimtes in de bibliotheek 

kunt u contact opnemen met het secretariaat 

gedurende kantooruren. Er wordt alleen ver-

huurd aan niet-commerciële organisaties. 

 

De bibliotheek opent haar deuren om 8 am 

 

 

 

 

 

Openingsuren voor het lenen en  

retourneren van materialen 

 

Biblioteca Nacional Aruba, centrale 

 

Maandag:  9:00 am  –  7:00 pm 

Dinsdag:  9:00 am  –  5:00 pm 

Woensdag:  9:00 am  –  7:00 pm 

Donderdag:  9:00 am  –  5:00 pm 

Vrijdag:  9:00 am  –  7:00 pm 

 

 

Biblioteca Nacional Aruba,  

filiaal San Nicolas 

 

Maandag: 9:00 am  –  5:00 pm 

Dinsdag: 9:00 am  –  7:00 pm 

Woensdag: 9:00 am  –  5:00 pm 

Donderdag: 9:00 am  –  7:00 pm 

Vrijdag: 9:00 am  –  5:00 pm 

Biblioteca Nacional Aruba, centrale  

George Madurostraat 13 

Oranjestad 

tel:  +297 - 582 1580 

fax:  +297 - 582 5493 

 

Filiaal San Nicolas 

Peter Stuyvesantstraat z/n 

San Nicolas 

tel: +297 – 584 5277 / 584 3939 

fax: +297 – 584 5004 

 

Dependance Arubiana/Caribiana 

Bachstraat 5 

Oranjestad 

tel:  +297 - 582 6924 

fax:  +297 - 582 6924 

 

e-mail:  info@bibliotecanacional.aw 

website: www.bibliotecanacional.aw 


