
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Hartelijk dank voor uw bestelling. Bijgaand ontvangt u het door u bestelde boek. Op onze website leest u tips en 

informatie over het (voor)lezen van de speciale voelboekjes.  

 

Zorgvuldig 

Omdat het gaat om leenboekjes, zorgen wij er uiteraard voor dat de boekjes schoon worden gehouden. Zodra 

de boekjes zijn teruggezonden, worden ze gedesinfecteerd en waar nodig gereinigd en gerepareerd. Zo kunt 

ook u altijd genieten van schone boekjes. Wij stellen het uiteraard op prijs als ook u het boekje in nette staat 

naar ons terugstuurt.  

 

Retourzending 

Het boek is in een speciale hersluitbare verpakking naar u toegezonden. Open deze verpakking voorzichtig en 

bewaar hem goed. U kunt het boek hiermee gratis naar ons terugsturen via PostNL als braille cecogramme. 

Hiervoor gebruikt u het bijgevoegd retouretiket. Dit plakt u op de verpakking over de adressticker waar uw eigen 

adresgegevens op staan. In veel gevallen zijn de boekjes te groot om door te brievenbus te passen. In dat geval 

geeft u het pakketje af bij een PostNL postkantoor bij u in de buurt: www.postnl.nl/locatiewijzer. 

 

Kostbare boekjes 

Onze collectie bestaat grotendeels uit voelboekjes die speciaal voor de Nederlandse markt zijn ontwikkeld. 

Vrijwel alle boekjes zijn dus maatwerk, uniek. Aan dat unieke karakter hangt ook een prijskaartje: ze zijn erg 

kostbaar. Omdat we willen dat zoveel mogelijk kinderen van deze boekjes kunnen genieten, stellen we ze 

beschikbaar via een uitleendienst. Zo kunnen andere kinderen ook na uw gebruik plezier beleven van dit 

boekje. 

U snapt dat we graag zien dat de kostbare boekjes daarom ook echt retour worden gestuurd. Als u de 

uitleentermijn per ongeluk overschrijdt, dan sturen we u een herinnering. Als we na herhaalde verzoeken de 

voelboekjes niet retour ontvangen, zijn we genoodzaakt om een boete van maximaal € 250,- in rekening te 

brengen. Het volledige reglement uitleen- en gebruikersvoorwaarden leest u op www.passendlezen.nl. 

 

Contact 

Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op met de afdeling Klantencontact via 070-3381500 of via 

klanten@passendlezen.nl. De afdeling is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur en op dinsdag van 

9.00 tot 12.00 uur. 

 

Wij wensen u veel tastbaar (voor)leesplezier toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

Bibliotheekservice Passend Lezen 

 

PS: De boeken bevatten kleine onderdelen die los kunnen laten. Gebruik de boeken daarom alleen onder 

ouderlijk toezicht. Let u erop dat alle onderdelen teruggestuurd worden.  
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