Daisy-speler

Samengevat

Gesproken lectuur van aangepast lezen wordt
geleverd op Daisy-cd en kan worden afgespeeld
met de gelijknamige speler. Veel openbare
bibliotheken bieden de mogelijkheid om een
Daisy-speler te lenen. Wilt u zelf een Daisyspeler aanschaffen, informeer dan bij uw
zorgverzekeraar naar de voorwaarden voor
vergoeding.

• Boeken, kranten en tijdschriften in een
aangepaste leesvorm;
• Bestellen vanuit huis: via internet of
telefonisch;
• Uw boeken, kranten en tijdschriften worden
kosteloos bij u bezorgd met de post of kunnen
direct worden gelezen via internet;
• Gesproken boeken stuurt u ook zonder
portokosten weer retour;
• Met de handige app ‘Daisylezer’ voor uw
smartphone of tablet, leest u uw favoriete
lectuur waar en wanneer u maar wilt.

Kosten
Op dit moment zijn er geen kosten verbonden
aan het lidmaatschap en de dienstverlening
boeken. U betaalt nu alleen een abonnementsbedrag indien u zich abonneert op een krant
of tijdschrift. Vanaf 1 januari 2014 zal naar alle
waarschijnlijkheid voor de dienstverlening
een jaarlijkse bijdrage in rekening worden
gebracht. Dat bedrag zal te vergelijken zijn
met het lidmaatschapsbedrag van een
openbare bibliotheek.

• gesproken boeken
• brailleboeken
• kranten
• tijdschriften
• online dienstverlening

Meer weten?
Informeer bij uw openbare bibliotheek
of vraag het gratis informatiepakket aan
via (070) 338 15 00 of per e-mail:
info@aangepastlezen.nl.

Stichting Aangepast Lezen
Postbus 84010, 2508 aa Den Haag
(070) 338 15 00
(070) 338 15 50
info@aangepastlezen.nl
www.aangepastlezen.nl
Aangepast Lezen is een door het Ministerie
van OCW geﬁnancierde dienstverlening van
de openbare bibliotheken in Nederland en is
bedoeld voor mensen met een leesbeperking.

Lezen kan

altijd!

Kunt u de kleine
lettertjes niet meer
lezen? Is het lezen
meer inspanning dan
ontspanning? Kortom,
lukt het ‘gewone’ lezen
niet of niet meer door
een visuele of andere
leesbeperking? Dan
kan de dienstverlening
aangepast lezen voor u
een uitkomst zijn.
Bij Aangepast Lezen
kunt u boeken, kranten
en tijdschriften in een
aangepaste leesvorm
bestellen.

Boeken

Gemak

De collectie bestaat uit circa 65.000 gesproken
boeken en circa 10.000 brailleboeken. De
collectie bevat voor ieder wat wils, van literaire
klassieker tot spannende thriller en van streekroman tot dichtbundel.

Geen pc of internet? U kunt ook bestellen
met behulp van de automatische bestellijn
of op werkdagen van 09.00 uur – 16.00 uur
persoonlijk bij een van de medewerkers van
de afdeling Klantencontact. De automatische
bestellijn en de online catalogus zijn dag en
nacht bereikbaar.

Kranten en tijdschriften
Naast boeken hebt u de keuze uit een divers
aanbod van kranten en tijdschriften. De meeste
populaire magazines zijn in gesproken vorm
beschikbaar. Wordt de krant een dagelijkse
uitdaging om te lezen? Kies dan voor de weekselectie van uw krant in gesproken vorm. Toch
liever een dagelijkse krant? Informeer naar het
pakket digitale kranten en tijdschriften.

Online dienstverlening
Zoeken en bestellen gaat eenvoudig via de
online catalogus. Het door u bestelde materiaal
wordt vervolgens binnen 3 werkdagen bij u
thuis bezorgd of kan direct online worden
gelezen via streaming. Streaming is o.a.
beschikbaar via de website, maar ook via de
speciale app ‘Daisylezer’ voor uw smartphone
of tablet. De online catalogus vindt u op
www.aangepastlezen.nl.

Lezen kan

altijd!

