Lenerspas & abonnementen
Lenerspas
De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een gratis lenerspas van de Universiteitsbibliotheek:
 Oud-medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen die de dienst met Fpu, Pensioen of WAO
verlaten hebben;


Personeel verbonden aan andere Nederlandse universiteiten (inclusief Open Universiteit);



Studenten verbonden aan andere Nederlandse universiteiten (inclusief Open Universiteit);



Cursisten van de Senioren Academie (HOVO).

Aanvragen lenerspas
Een lenerspas is verkrijgbaar tijdens kantoortijden (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) bij de Servicebalie van
de UB. Om in het bezit te komen van een lenerspas moet de aanvrager beschikken over een geldige legitimatie
(paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een ov-jaarkaart) en HOVO: bewijs van inschrijving. Personeel van een
andere universiteit in Nederland moet naast een geldig legitimatiebewijs een werkgeversverklaring meenemen.
Studenten van een andere universiteit in Nederland moeten naast een geldige collegekaart (voor OUstudenten: OU-card en geldig inschrijfbewijs) aanvullend een geldig legitimatiebewijs meenemen.
Adreswijzigingen en verlies of diefstal altijd onmiddellijk doorgeven aan de Servicebalie, telefoon: 050 - 363 50
20 / mail: servicedesk-bibliotheek@rug.nl.
Abonnement
Mocht u gebruik willen maken van de Universiteitsbibliotheek maar u heeft geen recht op de gratis lenerspas,
dan kunt u diverse abonnementen aanschaffen:
 Universiteitsbibliotheek abonnement: €45,00 per jaar (met 1 maand opzegtermijn).
 De Martinikaart (Universitaire bibliotheken en Openbare Bibliotheek Groningen): €78,00 (afhankelijk
van het type OB-abonnement); hiervoor kunt u terecht bij de Openbare Bibliotheek.
N.B.: Met deze abonnementen heeft u vanuit huis geen toegang tot de elektronische bestanden, tijdschriften en
e-books van de RUG. Deze zijn alleen toegankelijk binnen het netwerk van de RUG.
Hanzehogeschool
Studenten van de Hanzehogeschool die boeken willen lenen uit de Universiteitsbibliotheek dienen ook een
abonnement aan te schaffen (zie hierboven); de Hanzehogeschool vergoedt de helft van de aanschafprijs.
Dagpas
Om tijdens een incidenteel bezoek materiaal uit het gesloten magazijn te raadplegen op de studiezaal vraagt u
tegen betaling van €2,50 een dagpas aan. Deze dagpas ontvangt u tijdens kantoortijden (maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur) op vertoon van een geldig legitimatiebewijs bij de Servicebalie. Als onderpand geeft u een
waarborgsom van €20,- of een geldig legitimatiebewijs af. N.B.: houdt u er s.v.p. rekening mee dat het opvragen
van publicaties uit het magazijn (gemiddeld) 3 uur kan duren, en in sommige gevallen zelfs langer dan een dag.
U kunt natuurlijk altijd van te voren contact met ons opnemen.

