Gebruikershandleiding Registreren E-books
Om e-books te kunnen lenen is het nodig je te registreren. Dit is een eenmalige
handeling.
Stap 1:
Ga naar www.bibliotheek.nl/ebooks en selecteer rechtsboven ‘Aanmaken
webaccount.
Stap 2:
Log in met je pasnummer. Je pasnummer is vermeld op je bibliotheekpas . Let
op dit is niet het NL nummer.

Voer hier het nummer van uw bibliotheekpas in. Hiernaast staan voorbeelden
van passen afgebeeld met de plaats van het pasnummer rood omcirkeld.
Pasnummer
Doorgaan Annuleren
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt conform onze privacy policy
Veelgestelde vragen

Stap 3:
Voer je pincode in en selecteer ‘Log in’ (Pincode is geboortedatum.)

Stap 4:
Vul nu je e-mailadres en wachtwoord in. Geef ook je naam, achternaam en
eventueel je tussenvoegsels op. Selecteer ‘Opslaan’.
Stap 5:
Het kan zijn dat er nogmaals gevraagd wordt om in te loggen met alleen je
pasnummer.
Stap 6:
Het volgende scherm wordt getoond:

Stap 7:
Controleer je e-mail en klik op de activatielink van de zojuist verstuurde e-mail.
Je krijgt het volgende scherm te zien.
.
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Stap 8:
Het is nu mogelijk om via de link ‘Ga naar het e-books aanbod’ een e-book uit te
zoeken. Kies en selecteer een e-book.
Stap 9:
Je komt nu terecht op de titeldetailpagina van je gekozen e-book. Om dit e-book
te kunnen bestellen selecteer je inloggen

Je dient nu in te loggen met je emailadres en het zojuist aangemaakte
wachtwoord.
Stap 10:
Je kunt het e-book nu bestellen.

Stap 11:
Let op om uw boek op een iPad of tablet te lezen dient u in de Appstore of
Googleplaystore de app van de bibliotheek te downloaden. Deze App is de
boekenkast op uw tablet.

Boeken dienen altijd te worden besteld via de webpagina van bibliotheek.nl.
Hiervoor dien je telkens weer in te loggen. De app is alleen bedoeld voor het
gemakkelijk lezen op de iPad of tablet.
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