K N B
Boekadoptie

KennemerNatuurBibliotheek ― schatkamer vol natuurbronnen
Door een boek te adopteren steunt u ons niet alleen extra. Uw (bedrijfs)naam wordt vermeld
bij zoekacties waar het door u geadopteerde boek in voorkomt. Zo kunt u laten zien dat u deze
bijzondere collectie een warm hart toedraagt.
Hoe werkt het?
Boekadoptie houdt in dat u een bepaald bedrag betaald voor een bepaald boek. Het soort boek
is medebepalend voor de prijs. Standaardwerken zullen immers vaker geraadpleegd worden dan
een algemeen boek. Het boek wordt niet uw eigendom en blijft in de bibliotheek staan. De adoptie geldt voor één jaar. Het is mogelijk om meerdere boeken te adopteren.
Als u aan ons doorgeeft welk boek of welke boeken u wilt adopteren, dan informeren wij u geheel vrijblijvend over de ‘boekwaarde’ (standaardwerk of anderszins). Die boekwaarde is medebepalend voor de prijsstelling. Daarnaast zijn de tarieven verschillend voor particulieren, instellingen en MKB, en multinationals.
Tarieven
Boekenwaarde
particulieren instellingen en MKB
multinationals
1 Beeldboeken		
€ 100		
€ 500			
€ 1.000
2 Algemene werken		
€ 200		
€ 1.000		
€ 2.000
3 Belangrijke werken		
€ 300		
€ 1.500		
€ 3.000
4 Basiswerken			
€ 400		
€ 2.000		
€ 4.000
5 Standaardwerken		
€ 500		
€ 2.500		
€ 5.000
Adoptiekeuze
Er zijn tal van mogelijkheden om u door te laten inspireren bij het maken van de keuze voor een
adoptieboek. Enkele voorbeelden:
- familienaam: Van den Bosch, Bloem, Van Dijk, Paardekoper, Visser
- hobby/interesse: wildfotografie, wandelen, watersport, kunst
- uw woonplaats: Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Velsen, Amsterdam
- uw favoriete vakantieplek: Drenthe, Veluwe, Zuid-Limburg, Parijs, Berlijn, Eifel
- soort instelling: Nationaal Park, NME-centrum, natuurmuseum, dierentuin
- soort bedrijf: buitensportbedrijf, terreinbeheerder, waterschap, nutsbedrijf
Van al deze onderwerpen heeft de KennemerNatuurBibliotheek boeken in huis.
Meer informatie nodig?
Bel 023-5317756 of mail ons via info@aardbalans.nl
Als u deze bijzondere collectie op een andere manier wilt steunen, komen we ook graag met u
in contact.
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