
Antroposofische Bibliotheek Van Dam Huis 
 

Openingstijden dinsdag 10.00 – 15.00 uur 

     woensdag 10.00 – 15.00 uur 

     donderdag 10.00 – 15.00 uur 

     vrijdag  10.00 – 15.00 uur 

 

Boeken inleveren kan buiten deze openingstijden ook in de winkel 

(ma-vrij 9.00 – 15.00 uur). 

 

Kosten lidmaatschap  €15,- per jaar 

Korting voor minima in overleg. 

U kunt alleen met PIN betalen. 

 

Uitleentermijn 1 maand, verlenging met een maand is mogelijk, tenzij 

het boek gereserveerd is. 

U kunt maximaal twee boeken per keer lenen. 

 

Tijdschriften 

U kunt in de bibliotheek antroposofische tijdschriften lezen, waarop 

de bibliotheek geabonneerd is. 

 

Adres 

Prinsenbolwerk 3B 

2011 MA Haarlem 

Telefoon: 023-5324823 

Email: bibliotheekvandamhuis@gmail.com 

Bankrekeningnummer Triodos: NL73 TRIO 0379 3260 51 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitleenreglement  

Antroposofische Bibliotheek Van Dam Huis 
 

Inschrijving 

U kunt boeken lenen als u bent ingeschreven als lid. U kunt het abonnement 

per jaar opzeggen, gerekend vanaf datum lidmaatschap, met een 

opzegtermijn van één maand. Zonder opzegging loopt het abonnement weer 

een heel jaar door. 

 

Geleende boeken 

U bent verantwoordelijk voor de door u geleende boeken. Bij beschadiging, 

verontreiniging of niet terugbrengen van geleende materialen, bent u 

verplicht de daarvoor gevraagde vergoeding te betalen. 

 

Te laat inleveren boeken 

Indien u de geleende boeken te laat inlevert, innen wij geen boete, maar bij 3 

keer te laat inleveren kunt u 1 maand geen boeken meer lenen. 

 

Aansprakelijkheid 

De bibliotheek is niet aansprakelijk voor spullen die u in de bibliotheek 

achterlaat. U dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat in de 

bibliotheek hangt en aanwijzingen van de medewerker/s op te volgen. Bij 

onenigheid kunt u een beroep doen op de coördinator. 

 

Privacy 

De door ons vastgelegde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in 

het kader van het lenen van boeken en om contact met u op te nemen indien 

nodig. Bij beëindiging van uw lidmaatschap worden uw persoonsgegevens 

verwijderd. 
 

Informatiecentrum Antroposofie 
 

 

In de bibliotheek bevindt zich ook het Informatiecentrum Antroposofie. 

 

U vindt hier informatie over antroposofische instellingen en  

initiatieven, zoals scholen, kinderopvang, gezondheidszorg, GGZ, 

De Christengemeenschap (beweging tot religieuze vernieuwing) Daarnaast 

vindt u hier aankondigingen van antroposofische activiteiten, zoals cursussen 

en bijeenkomsten in Haarlem en omgeving. 

 

De medewerkers kunnen u meer vertellen over de antroposofie en de 

antroposofische werkvelden.  

Ook bent u welkom wanneer u met iemand van gedachten wilt wisselen over 

uw spirituele/religieuze levensweg. 

 

Daarnaast is het mogelijk om in een individueel gesprek met iemand van de 

Antroposofische Vereniging uitgebreid van gedachten te wisselen over 

antroposofie.  

U kunt daarvoor contact opnemen met Drude van Houwelingen   

023-5317800 

 

Als u online informatie zoekt over antroposofische initiatieven en adressen 

kunt u die onder andere vinden op:  

 

www.antroposofie-noord-holland.nl (adressengids en agenda) 

www.antroposofiehaarlem.nl  (Antroposofische Vereniging Haarlem) 

www.antroposofie.nl (Antroposofische Vereniging Nederland) 

www.antrovista.com  (agenda en vele links) 

http://www.antroposofie.nl/
http://www.antrovista.com/

