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Urantia Foundation is geëngageerd aan het verspreiden van de onderrichtingen van het Urantia Boek rond de 
wereld. Een manier om dit te bereiken is door gratis exemplarenvan het boek aan bibliotheken en andere plaatsen te 
schenken waar nieuwe lezers het zouden kunnen ontdekken. Vandaag de dag, zijn er duizenden boeken geplaatst in 
openbare bibliotheken rond de wereld. Voor individuelen en groepen die willen participeren aan ons Programma van 
Bibliotheekplaatsing, biedt Urantia Foundation de volgende verkoop voorwaarden:   

De Engelse en Spaanse harde kaft boeken zullen elk voor $10.00, tot 10 boeken per afname, plus verzendkosten 
worden verkocht. Andere vertalingen zullen voor $10.00 per stuk, plus verzendkosten worden verkocht, mits 
beschikbaar. Contacteer Urantia Foundation op 773-525-3319 of urantia@urantia.org voor actuele informatie over 
de beschikbaarheid van vertalingen.  

Wij vragen u akkoord te gaan om deze boeken alleen te gebruiken voor het plaatsen in bibliotheken en vergelijkbare 
omgevingen en dat deze niet gebruikt zullen worden voor persoonlijke en commerciele doeleinden. De voorgestelde 
plaatsingsomgevingen zijn als volgt: 

1. Universiteit en universitaire bibliotheken ; 
2. Openbare bibliotheken ; 
3. Godsdienstige bibliotheken (seminaren, kerken, ashrams, synagogen, etc.) ; 
4. Hotel, jeugdherbergen, cruisesschepen en andere bibliotheken die voor reizigers ter beschikking staan ; 
5. Ziekenhuis bibliotheken ; 
6. Druk bezochte prive bibliotheken ; 
7. Cafetaria’s met “gratis boekenplanken” ; 
8. Wachtkamers en andere plaatsen waar mensen iets te lezen zoeken. 

Het is belangrijk om toestemming van de bibliothecaris of winkeleigenaar te krijgen alvorens het boek op een 
lokatie te plaatsen. Als er geen toestemming is verkregen kan het boek worden verwijderd. 

In ruil voor de korting die wij voor nieuwe boeken bieden, zouden wij het waarderen als u ons laat weten, waar u ze 
geplaatst heeft. Enig aanvullende informatie die u nuttig vind te verstrekken zou zeer welkom zijn. Wij zullen de 
resultaten van dit programma van tijd tot tijd plubliceren en als u graag over uw ervaringen wilt schrijven, zullen wij 
overwegen uw rapport in de Urantia Foundation News Online of op onze website te plaatsen. 

Overeenkomst :  

Stuur mij alstublieft: __________________________________________________ 
Ik ga akkoord dat de boeken die ik koop van Urantia Foundation alleen gebruikt zullen worden voor 
bibliotheekverkoop en niet voor enig ander doel. 

Naam: 
________________________________________________________________________________________ 
Adres: 
________________________________________________________________________________________ 
Stad: ______________________________ Provincie: __________________  
Postcode: _________________________________ 
Vaste telefoon: (_____) ____________________________  
Werk: (____) __________________________________ 
Fax: (_____) ________________________  
E-mail:_____________________________ 

 _______________________                          __________________________ 
Datum                                                             Handtekening 


