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Communicatiemiddelen 

Communicatiemiddelen voor activiteiten 
Documentversie: 2.22. Datum 18 december 2020.

1. Inleiding
In de Bibliotheek zijn regelmatig activiteiten. Wil je deze activiteiten aankleden met extra 
materiaal zoals bijvoorbeeld banners, voorleesunits of tafels en stoelen? Dan is het 
mogelijk om materiaal vanuit het provinciale bibliotheeknetwerk via Rijnbrink te lenen.

2. Proces: hoe materiaal lenen?
Maak je keuze uit de materiaallijst. Stuur een mail met de aanvraag van het materiaal 
voorzien van de leencode naar: yvette.markvoort@rijnbrink.nl. Geef aan wanneer en waar 
het materiaal moet worden afgeleverd en opgehaald en wie de contactpersoon is. De 
contactpersoon is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het lenen en retourneren.

3. Prijzen
Voor het lenen zijn geen kosten van toepassing. Kan het materiaal mee met een buslijnrit 
van Rijnbrink (collectie transport) dan zijn ook geen transportkosten van toepassing. Lukt 
dat niet en is het nodig om speciaal voor het materiaal te rijden (bijv. in verband met 
omvang/hoeveelheid)? Dan bedraagt de prijs voor het afleveren en ophalen eenmalig
EUR 130,- (genoemde prijs is exclusief btw, prijswijziging voorbehouden).

4. Materiaallijst

Vorm/presentatie Naam/toelichting leencode 

A. Roll-up Banners

1 ex. VoorleesExpress k-ve001

1 ex. Belastingaangifte k-ba002

mailto:yvette.markvoort@rijnbrink.nl
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2 ex. Digitaal werkt k-dw003

2 ex. Beleef techniek in Bieb K-bt004

1x Zelf lezen en schrijven K-zl005

B. Bewegwijzering

8x Bewegwijzering hout, zonder print (A4) K-bw006

4x Bewegwijzering stijgerbuis, zonder 
(foam)bord 

K-bs007
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C. Presentatie/folderrek

2x Folderrek, A4 staand K-fr008

1x iPad standaard, staand K-ip009

2x Folderrek, A4 staand K-fr010

C. Overige materialen

Plaktattoo voor gebruik op evenementen.  
Bestellen in eenheden van 100 ex. (1 pakje). 
Voorraad (op=op). Contentmarketing:  

Doel Enthousiasmeren kinderen 
Doelgroep Kinderen, leeftijd van 5-12 jaar 
Motivatie Status, waardering, trots 
Tijd 1-2 Minuten (opplakken,
gesprekje) 
Kanaal Evenementen lokale bibliotheek 
Middel Plaktattoo ‘I love de Bieb’ 

Bekijk de toelichting (Onedrive-bestand). 

A-PT28

https://1drv.ms/b/s!AuM94s7KsoingXEznmjDhAUHmsO5
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Ontwerp Plaktattoo (gebruik het ontwerp) 

Opmerkingen: geel gearceerd = transparant (de 
huid komt hier tevoorschijn). Content-marketing: 
idem bovenstaand (A-PT28). 

Let op! Deze plaktattoo is uitsluitend zelf te 
bestellen tegen tarief. Prijsindicatie: 4.000 
exemplaren = EUR 500,-. De afbeelding is 
beschikbaar/bestelbaar bij Dinilu. 

A-PT29

Ontwerp Plaktattoo (gebruik het ontwerp) 

Opmerkingen: geel gearceerd = transparant (de 
huid komt hier tevoorschijn). Content-marketing: 
idem bovenstaand (A-PT28). 

Let op! Deze plaktattoo is uitsluitend zelf te 
bestellen tegen tarief. Prijsindicatie: 4.000 
exemplaren = EUR 500,-. De afbeelding is 
beschikbaar/bestelbaar bij Dinilu.  

A-PT30

1x Partytent, zwart, 2x2 meter K-pt013

Green screen + belichting (2 lampen). 

Wat heb je hier nog bij nodig?  
- Een IPhone of IPad met een app voor

de green screen. Bijvoorbeeld de app
Green Screen by Do Ink

Het is ook mogelijk om een totaalpakket te 
huren. Dat is de green screen + belichting + 
een mediacoach (van de WoWi!-bus). Hij of 
zij heeft een Ipad bij zich met de app Green 
Screen by Do Ink en kan dit onderdeel 
begeleiden. De mediacoach kost €35,- per 
uur.  

K-gr014

https://dinilu.nl/feestartikelen/tijdelijke-tatoeages/plak-tattoo-van-50x50mm-met-uw-eigen-bedrukking
https://dinilu.nl/feestartikelen/tijdelijke-tatoeages/plak-tattoo-van-50x50mm-met-uw-eigen-bedrukking
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Panorama banner (320 x 200 cm (BxH)) K-pb015

2x beachflag (104 x 250 cm) K-bf016

1x grote oranje tent met: tentdoeken geel, 
groen grondkleed, 2 kratten met voeten / 
haringen, 2 brandblussers, 1 parasol met 
voet. 

A-OT017

4x biertafels, lang A-BT018

8x banken (passend bij biertafels) A-BA019

2x Presentatiebalies A-PT020
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6x hoge boomstamkrukjes A-BK021

25x kleine blauwe zitkussens (passend bij 
biertafels)  

A-ZK022

6x brede boomstamkrukken A-BB023

3x Zitkussen, lounge, (fatboy’s), kleuren: 
grijs, rood, geel)  

A-ZK024

2x Zitkussen, groot, kleur: blauw A-ZK025

2x grote voorleesstoel (Oranje (Arnhem), 
wit/geel (Nijverdal), gestoffeerd). 

A-VS026
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3x oranje lampen, laag model A-OL027

2x witte stalampen A-WL028

1x Nietmachine 
1x Nietjes 
2x Ducktape 
2x Plakband 
1x Whiteboardmakers 
1x Magneetjes 
1x Schaar 
1x Kabelbinders 
5x Naambadges 
4x Naamkaarthouders 
1x Rolmaat 5mtr 
1x Combinatietang 
1x Verlengsnoer 
1x Haspel 

1x Beursgereedschapskist K-bk014




