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Registreer je op Mijn Bibliotheek

Goed om weten!
Voordat je enthousiast te werk gaat is het goed om dit te weten:

• De toepassing Mijn Bibliotheek wordt ondersteund door volgende internetbrowsers:
- Internet Explorer 8.0 en hoger
- Firefox 3.6 en hoger
- Chrome 15.0 en hoger
- Safari 5.10 en hoger

Het is nodig om over de correcte versie van één van deze browsers te beschikken om 
Mijn Bibliotheek optimaal te laten werken.

• Ben je een ticketgebruiker voor GoPress?
 Dan gaat je registratie een beetje anders te werk. Door je eerder gebruik van tickets 

heb je al een profiel op Mijn Bibliotheek. Het enige wat je moet doen is jouw lidmaat-
schap koppelen aan een bibliotheek via deze pagina. Mijn bibliotheek zal je automa-
tisch naar onderstaande pagina brengen.
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Tekst	  stappenplan	  –	  handleiding	  –	  brochure	  voor	  eindgebruikers	  	  (in	  combinatie	  met	  printscreens)	  

Voorblad	  –	  pagina	  1:	  

Titel:	  Ontdek	  Mijn	  Bibliotheek	  en	  de	  nieuwe	  mogelijkheden	  van	  de	  bibcatalogus	  

Logo	  De	  Bib	  en	  logo	  Provincie	  West-‐Vlaanderen	  
	  

Pagina	  2:	  	  

Titel:	  Registreer	  je	  op	  Mijn	  Bibliotheek	  

Goed	  om	  weten!	  (tussentitel)	  

Voordat	  je	  enthousiast	  te	  werk	  gaat	  is	  het	  goed	  om	  dit	  te	  weten:	  

-‐ De	  toepassing	  Mijn	  Bibliotheek	  wordt	  ondersteund	  door	  volgende	  internetbrowsers:	  
-‐	  Internet	  Explorer	  8.0	  en	  hoger	  
-‐	  Firefox	  3.6	  en	  hoger	  
-‐	  Chrome	  15.0	  en	  hoger	  
-‐	  Safari	  5.10	  en	  hoger	  
Het	  is	  nodig	  om	  over	  de	  correcte	  versie	  van	  één	  van	  deze	  browser	  te	  beschikken	  om	  Mijn	  
Bibliotheek	  optimaal	  te	  laten	  werken.	  

	  
-‐	  Ben	  je	  een	  ticketgebruiker	  voor	  GoPress?	  
Dan	  gaat	  je	  registratie	  een	  beetje	  anders	  te	  werk.	  Door	  je	  eerder	  gebruik	  van	  tickets	  ben	  je	  
automatisch	  geregistreerd	  en	  heb	  je	  al	  een	  profiel	  op	  Mijn	  Bibliotheek.	  Het	  enige	  wat	  je	  moet	  doen	  is	  
jouw	  lidmaatschap	  koppelen	  aan	  een	  bibliotheek	  via	  deze	  pagina.	  Mijn	  bibliotheek	  zal	  je	  automatisch	  
naar	  onderstaande	  pagina	  brengen.	  

	  

1) Neem	  je	  identiteitskaart	  of	  bibliotheekpas	  bij	  de	  hand.	  	  
2) Geef	  het	  nummer	  dat	  onder	  de	  barcode	  op	  je	  kaart	  staat	  en	  je	  paswoord	  in.	  Je	  paswoord	  is	  je	  

geboortedatum	  die	  je	  ingeeft	  met	  schuine	  strepen	  tussen	  (bv:	  17/02/1986).	  Tenzij	  je	  dit	  zelf	  
1) Neem je identiteitskaart of bibliotheekpas bij de hand. 

2) Geef het nummer dat onder de barcode op je kaart staat of je rijksregisternummer en 
je paswoord in. Je paswoord is je geboortedatum die je ingeeft met schuine strepen 
tussen (bv: 17/02/1986). Tenzij je dit zelf eerder wijzigde in een ander paswoord.

3) Ontdek Mijn Bibliotheek: kijk vanaf pagina 8. 
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Aan de slag met Mijn Bibliotheek
Om gebruik te maken van Mijn Bibliotheek is het noodzakelijk om je eerst eenmalig te 
registreren. 

1) Surf naar de catalogus van je bibliotheek (bv: torhout.bibliotheek.be).

2) Klik rechtsboven op Mijn Bibliotheek.

3) Je komt terecht op het beginscherm van Mijn Bibliotheek.
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3) Ontdek	  Mijn	  Bibliotheek:	  kijk	  vanaf	  pagina	  8.	  	  
	  

Aan	  de	  slag	  met	  Mijn	  Bibliotheek	  (tussentitel)	  

Om	  gebruik	  te	  maken	  van	  Mijn	  Bibliotheek	  is	  het	  noodzakelijk	  om	  je	  eerst	  eenmalig	  te	  registreren.	  	  

1) Surf	  naar	  de	  catalogus	  van	  je	  bibliotheek	  (bv:	  torhout.bibliotheek.be).	  
2) Klik	  rechtsboven	  op	  Mijn	  Bibliotheek.	  

	  

3) Je	  komt	  terecht	  op	  het	  beginscherm	  van	  Mijn	  Bibliotheek.	  

	  

	  
4) Neem	  jouw	  bibliotheekkaart	  of	  identiteitskaart	  bij	  de	  hand.	  
5) Geef	  aan	  bij	  welke	  bibliotheek	  je	  lid	  bent	  door	  in	  het	  kader	  de	  gemeente	  in	  te	  tikken,	  

selecteer	  jouw	  gemeente	  uit	  de	  lijst.	  
6) Klik	  op	  registreren.	  
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eerder	  wijzigde	  in	  een	  ander	  paswoord.	  Werk	  je	  met	  je	  identiteitskaart	  geef	  dan	  je	  
rijksregisternummer	  en	  je	  zelfgekozen	  paswoord	  in.	  

3) Klik	  op	  volgende	  
4) Ontdek	  Mijn	  Bibliotheek:	  kijk	  op	  pagina	  ???	  .	  	  

	  
Aan	  de	  slag	  met	  Mijn	  Bibliotheek	  (tussentitel)	  

Om	  gebruik	  te	  maken	  van	  Mijn	  Bibliotheek	  is	  het	  noodzakelijk	  om	  je	  eerst	  eenmalig	  te	  registreren.	  	  

1) Surf	  naar	  de	  catalogus	  van	  je	  bibliotheek	  (bv:	  torhout.bibliotheek.be)	  
2) Klik	  rechtsboven	  op	  Mijn	  Bibliotheek	  

	  

3) Je	  komt	  terecht	  op	  het	  beginscherm	  van	  Mijn	  Bibliotheek	  
	  

	  
4) Neem	  jouw	  bibliotheekkaart	  of	  identiteitskaart	  bij	  de	  hand	  

Lanssens Leonie 19-3-14 11:37
Opmerking [1]: Invoegen	  pagina’s	  	  

4) Neem jouw bibliotheekkaart of identiteitskaart bij de hand.

5) Geef aan bij welke bibliotheek je lid bent door in het kader de gemeente in te tikken, 
selecteer jouw gemeente uit de lijst.

6) Klik op registreren.
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5) Geef	  aan	  bij	  welke	  bibliotheek	  je	  lid	  bent	  door	  in	  het	  kader	  de	  gemeente	  in	  te	  tikken,	  
selecteer	  jouw	  gemeente	  uit	  de	  lijst	  

6) Klik	  op	  registreren	  
	  

	  

Flou	  maken	  van	  rechterhelft	  van	  pagina	  

7) Koppel	  de	  kaart	  van	  je	  bibliotheek	  door	  het	  nummer	  onder	  de	  barcode	  op	  je	  kaart	  en	  je	  
paswoord	  in	  te	  geven.	  Je	  paswoord	  is	  je	  geboortedatum	  die	  je	  ingeeft	  met	  schuine	  strepen	  
tussen	  (bv:	  17/02/1986).	  Tenzij	  je	  dit	  zelf	  eerder	  gewijzigd	  hebt	  in	  een	  ander	  paswoord.	  
Werk	  je	  met	  je	  identiteitskaart	  geef	  dan	  je	  rijksregisternummer	  in	  en	  je	  zelfgekozen	  
paswoord.	  
	  

	  
	  

8) Klik	  op	  volgende	  
9) Maak	  een	  gebruikersprofiel	  aan	  door	  volgende	  gegevens	  in	  te	  vullen	  

7) Koppel de kaart van je bibliotheek door het nummer onder de barcode op je kaart 
of rijksregisternummer en je paswoord in te geven. Je paswoord is je geboortedatum 
die je ingeeft met schuine strepen tussen (bv: 17/02/1986). Tenzij je dit zelf eerder 
gewijzigd hebt in een ander paswoord.
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5) Geef	  aan	  bij	  welke	  bibliotheek	  je	  lid	  bent	  door	  in	  het	  kader	  de	  gemeente	  in	  te	  tikken,	  
selecteer	  jouw	  gemeente	  uit	  de	  lijst	  

6) Klik	  op	  registreren	  
	  

	  

Flou	  maken	  van	  rechterhelft	  van	  pagina	  

7) Koppel	  de	  kaart	  van	  je	  bibliotheek	  door	  het	  nummer	  onder	  de	  barcode	  op	  je	  kaart	  en	  je	  
paswoord	  in	  te	  geven.	  Je	  paswoord	  is	  je	  geboortedatum	  die	  je	  ingeeft	  met	  schuine	  strepen	  
tussen	  (bv:	  17/02/1986).	  Tenzij	  je	  dit	  zelf	  eerder	  gewijzigd	  hebt	  in	  een	  ander	  paswoord.	  
Werk	  je	  met	  je	  identiteitskaart	  geef	  dan	  je	  rijksregisternummer	  in	  en	  je	  zelfgekozen	  
paswoord.	  
	  

	  
	  

8) Klik	  op	  volgende	  
9) Maak	  een	  gebruikersprofiel	  aan	  door	  volgende	  gegevens	  in	  te	  vullen	  8) Klik op volgende.

9) Maak een gebruikersprofiel aan door volgende gegevens in te vullen.
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10) Klik op profiel aanmaken.

11) Klik OK. Je krijgt bevestiging van je registratie. 
a. Klik op 
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10) Klik	  op	  profiel	  aanmaken	  
11) Klik	  OK.	  Je	  krijgt	  bevestiging	  van	  je	  registratie.	  	  

a. Klik	  op	   	  	  om	  de	  toepassing	  verder	  te	  verkennen	  
b. Je	  krijgt	  een	  bevestigingsmail	  over	  je	  nieuwe	  account.	  Open	  je	  mailbox	  en	  klik	  op	  de	  

link	  om	  je	  e-‐mailadres	  te	  verifiëren.	  

	  

Bijvoorbeeld	  je	  voornaam	  met	  een	  nummer	  
of	  een	  afkorting	  van	  je	  naam,	  	  …	  

Geef	  een	  e-‐mailadres	  op.	  Na	  de	  registratie	  krijg	  je	  
een	  bevestigingsmail	  waarin	  je	  het	  e-‐mailadres	  
kan	  valideren.	  

Geef	  je	  postcode	  in	  en	  selecteer	  je	  woonplaats	  
uit	  de	  lijst.	  

Klik	  op	  het	  pijltje	  en	  vul	  je	  geslacht	  en	  
geboortedatum	  in	  via	  de	  keuzelijsten.	  

Kies	  een	  paswoord	  van	  meer	  dan	  6	  tekens	  en	  
dat	  niet	  hetzelfde	  is	  als	  je	  gebruikersnaam,	  
herhaal	  in	  het	  volgende	  veld.	  

	  

Plaats	  een	  vinkje	  in	  het	  hokje	  om	  aan	  te	  geven	  dat	  
je	  akkoord	  bent	  met	  de	  gebruiksvoorwaarden	  van	  
Mijn	  Bibliotheek.	  Dit	  is	  noodzakelijk.	  

  
om de toepassing verder te verkennen.

b. Je krijgt een bevestigingsmail over je nieuwe account. Open je mailbox en klik 
op de link om je e-mailadres te verifiëren.
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10) Klik	  op	  profiel	  aanmaken	  
11) Klik	  OK.	  Je	  krijgt	  bevestiging	  van	  je	  registratie.	  	  

a. Klik	  op	   	  	  om	  de	  toepassing	  verder	  te	  verkennen.	  
b. Je	  krijgt	  een	  bevestigingsmail	  over	  je	  nieuwe	  account.	  Open	  je	  mailbox	  en	  klik	  op	  de	  

link	  om	  je	  e-‐mailadres	  te	  verifiëren.	  

	  

	  

Bijvoorbeeld	  je	  voornaam	  met	  een	  nummer	  
of	  een	  afkorting	  van	  je	  naam,	  	  …	  

Geef	  een	  e-‐mailadres	  op.	  Na	  de	  registratie	  krijg	  je	  
een	  bevestigingsmail	  waarin	  je	  het	  e-‐mailadres	  
kan	  valideren.	  

Geef	  je	  postcode	  in	  en	  selecteer	  je	  woonplaats	  
uit	  de	  lijst.	  

Klik	  op	  het	  pijltje	  en	  vul	  je	  geslacht	  en	  
geboortedatum	  in	  via	  de	  keuzelijsten.	  

Kies	  een	  paswoord	  van	  meer	  dan	  6	  tekens	  dat	  
niet	  hetzelfde	  is	  als	  je	  gebruikersnaam,	  herhaal	  
in	  het	  volgende	  veld.	  

	  

Plaats	  een	  vinkje	  in	  het	  hokje	  om	  aan	  te	  geven	  dat	  
je	  akkoord	  bent	  met	  de	  gebruiksvoorwaarden	  van	  
Mijn	  Bibliotheek.	  Dit	  is	  noodzakelijk.	  
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Titel:	  Aanmelden	  bij	  Mijn	  Bibliotheek	  

Na	  je	  registratie	  is	  het	  mogelijk	  om	  je	  aan	  te	  melden	  bij	  Mijn	  Bibliotheek.	  

	  

Flou	  maken	  van	  linkerhelft	  van	  pagina	  

Vul	  je	  zelfgekozen	  gebruikersnaam	  of	  e-‐mail	  in	  en	  je	  zelfgekozen	  paswoord.	  
Opmerking:	  je	  kan	  ook	  aanmelden	  via	  je	  facebookaccount	  als	  die	  gekoppeld	  is	  aan	  je	  profiel.	  

Titel:	  Gebruik	  van	  Mijn	  Bibliotheek	  	  

Met	  Mijn	  bibliotheek	  kun	  je	  volgende	  zaken	  doen:	  

-‐ Je	  gebruikersprofiel	  beheren:	  koppelen	  van	  lidmaatschappen	  van	  gezinsleden	  aan	  jouw	  profiel,	  
toevoegen	  van	  lidmaatschap	  bij	  andere	  bibliotheken	  …	  

-‐ Beheren	  van	  uitleningen:	  online	  verlengen,	  reserveren	  …	  
	  

Aanmelden bij Mijn Bibliotheek

Na je registratie is het mogelijk om je aan te melden bij Mijn Bibliotheek.
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Titel:	  Aanmelden	  bij	  Mijn	  Bibliotheek	  

Na	  je	  registratie	  is	  het	  mogelijk	  om	  je	  aan	  te	  melden	  bij	  Mijn	  Bibliotheek.	  

	  

Flou	  maken	  van	  linkerhelft	  van	  pagina	  

Vul	  je	  zelfgekozen	  gebruikersnaam	  of	  e-‐mail	  in	  en	  je	  zelfgekozen	  paswoord.	  
Opmerking:	  je	  kan	  ook	  aanmelden	  via	  je	  facebookaccount	  als	  die	  gekoppeld	  is	  aan	  je	  profiel.	  

Titel:	  Gebruik	  van	  Mijn	  Bibliotheek	  	  

Met	  Mijn	  bibliotheek	  kun	  je	  volgende	  zaken	  doen:	  

-‐ Je	  gebruikersprofiel	  beheren:	  koppelen	  van	  lidmaatschappen	  van	  gezinsleden	  aan	  jouw	  profiel,	  
toevoegen	  van	  lidmaatschap	  bij	  andere	  bibliotheken	  …	  

-‐ Beheren	  van	  uitleningen:	  online	  verlengen,	  reserveren	  …	  
-‐ 	  

	  

Vul je zelfgekozen gebruikersnaam of e-mail in en je zelfgekozen paswoord.
Opmerking: je kan ook aanmelden via je facebookaccount als die gekoppeld is aan je 
profiel.
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Gebruik van Mijn Bibliotheek 

Met Mijn bibliotheek kun je volgende zaken doen:

- Je gebruikersprofiel beheren: koppelen van lidmaatschappen van gezinsleden aan 
jouw profiel, toevoegen van lidmaatschap bij andere (West-Vlaamse) bibliotheken …

- Beheren van uitleningen: online verlengen, reserveren …

1. Gebruikersprofiel beheren
 Als je bent ingelogd, kom je op je gebruikersprofiel terecht. Je kan het ook selecte-

ren in de linkerkolom.

 Om een extra bibliotheekkaart te koppelen aan jouw profiel,
 klik je op de knop 

6	  
	  

1) Gebruikersprofiel	  beheren	  (tussentitel)	  
	  
Als	  je	  bent	  ingelogd,	  kom	  je	  op	  je	  gebruikersprofiel	  terecht.	  Je	  kan	  het	  ook	  selecteren	  in	  de	  
linkerkolom.	  
	  

	  
	  
	  
Om	  een	  extra	  bibliotheekkaart	  te	  koppelen	  aan	  jouw	  profiel,	  klik	  je	  op	  de	  knop	  	  

.	  Je	  zal	  dezelfde	  stappen	  dienen	  te	  herhalen	  die	  beschreven	  staan	  bij	  
registeren	  van	  pagina	  ??	  tot	  en	  met	  pagina	  ??.	  

Hier	  kun	  je	  aangeven	  dat	  je	  lid	  bent	  van	  meerdere	  
bibliotheken	  en	  kun	  je	  de	  bibliotheekkaarten	  van	  
gezinsleden	  koppelen	  aan	  jouw	  profiel.	  

Je	  kan	  er	  je	  persoonlijke	  gegevens	  
controleren	  en	  bewerken	  of	  
paswoord	  wijzigen.	  	  
	  

Lanssens Leonie 19-3-14 09:53
Opmerking [2]: Invoegen	  van	  pagina’s	  

 .

 Je zal dezelfde stappen dienen te herhalen die beschreven staan bij registreren op 
pagina 5.

 



97	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

Beheren	  van	  uitleningen	  (tussentitel)	  

	  
Als	  je	  bent	  ingelogd	  zie	  je	  in	  de	  linkerkolom	  alle	  bibliotheken	  staan	  waarvan	  je	  een	  bibliotheekkaart	  
koppelde.	  Klik	  op	  de	  bibliotheek	  om	  je	  transactieoverzicht	  in	  die	  bibliotheek	  te	  openen.	  
Je	  krijgt	  er	  informatie	  over	  je	  uitleningen,	  reserveringen,	  te	  betalen	  bedrag	  en	  je	  uitleenhistoriek.	  
	  

	  

	  

Nadat	  je	  op	   in	  de	  balk	  naast	  jouw	  
bibliotheek	  klikte,	  zie	  je	  de	  adresgegevens	  
die	  jouw	  bibliotheek	  gebruikt	  om	  je	  te	  
contacteren.	  Als	  hier	  iets	  wijzigt,	  dien	  je	  dit	  
door	  te	  geven	  aan	  de	  bibliotheek.	  	  

	  

Je	  kan	  de	  koppeling	  met	  een	  bibliotheekkaart	  
verwijderen.	  	  
Let	  wel:	  je	  lidmaatschap	  in	  de	  bibliotheek	  blijft	  gelden,	  
je	  verwijdert	  dit	  enkel	  in	  Mijn	  Bibliotheek.	  

Hier	  krijg	  je	  een	  overzicht	  van	  
je	  uitleningen	  met	  de	  datum	  
waarop	  je	  de	  materialen	  
terug	  moet	  inleveren	  in	  de	  
bibliotheek.	  Toelichting:	  Hier	  
krijg	  je	  een	  overzicht	  van	  je	   Hier	  zie	  je	  hoeveel	  je	  	  verschuldigd	  

bent	  aan	  de	  bibliotheek.	  Klik	  op	   	  
in	  de	  balk	  voor	  een	  gedetailleerd	  
overzicht.	  
	  

Hier	  krijg	  je	  een	  
overzicht	  van	  je	  
reserveringen	  met	  
de	  mogelijkheid	  om	  
die	  te	  annuleren.	  

	  

In	  de	  uitleenhistoriek	  krijg	  je	  een	  
overzicht	  van	  alle	  uitgeleende	  en	  
ingeleverde	  materialen	  als	  dit	  door	  
jou	  of	  je	  bib	  werd	  geactiveerd.	  

2. Beheren van uitleningen
 Als je bent ingelogd zie je in de linkerkolom alle bibliotheken staan waarvan je een 

bibliotheekkaart koppelde. Klik op de bibliotheek om je transactieoverzicht in die 
bibliotheek te openen.

 Je krijgt er informatie over je uitleningen, reserveringen, te betalen bedrag en je 
uitleenhistoriek.
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Beheren	  van	  uitleningen	  (tussentitel)	  

	  
Als	  je	  bent	  ingelogd	  zie	  je	  in	  de	  linkerkolom	  alle	  bibliotheken	  staan	  waarvan	  je	  een	  bibliotheekkaart	  
koppelde.	  Klik	  op	  de	  bibliotheek	  om	  je	  transactieoverzicht	  in	  die	  bibliotheek	  te	  openen.	  
Je	  krijgt	  er	  informatie	  over	  je	  uitleningen,	  reserveringen,	  te	  betalen	  bedrag	  en	  je	  uitleenhistoriek.	  
	  

	  

	  

Nadat	  je	  op	   in	  de	  balk	  naast	  jouw	  
bibliotheek	  klikte,	  zie	  je	  de	  adresgegevens	  
die	  jouw	  bibliotheek	  gebruikt	  om	  je	  te	  
contacteren.	  Als	  hier	  iets	  wijzigt,	  dien	  je	  dit	  
door	  te	  geven	  aan	  de	  bibliotheek.	  	  

	  

Je	  kan	  de	  koppeling	  met	  een	  bibliotheekkaart	  
verwijderen.	  	  
Let	  wel:	  je	  lidmaatschap	  in	  de	  bibliotheek	  blijft	  gelden,	  
je	  verwijdert	  dit	  enkel	  in	  Mijn	  Bibliotheek.	  

Hier	  krijg	  je	  een	  overzicht	  van	  
je	  uitleningen	  met	  de	  datum	  
waarop	  je	  de	  materialen	  
terug	  moet	  inleveren	  in	  de	  
bibliotheek.	  Toelichting:	  Hier	  
krijg	  je	  een	  overzicht	  van	  je	   Hier	  zie	  je	  hoeveel	  je	  	  verschuldigd	  

bent	  aan	  de	  bibliotheek.	  Klik	  op	   	  
in	  de	  balk	  voor	  een	  gedetailleerd	  
overzicht.	  
	  

Hier	  krijg	  je	  een	  
overzicht	  van	  je	  
reserveringen	  met	  
de	  mogelijkheid	  om	  
die	  te	  annuleren.	  

	  

In	  de	  uitleenhistoriek	  krijg	  je	  een	  
overzicht	  van	  alle	  uitgeleende	  en	  
ingeleverde	  materialen	  als	  dit	  door	  
jou	  of	  je	  bib	  werd	  geactiveerd.	  
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2.A. Uitleningen verlengen

1) Klik in de linkerkolom op de bibliotheek waar je materialen ontleende.

2) Als je bibliotheekkaarten van je gezinsleden aan jouw profiel koppelde, moet je 
eerst de juiste persoon selecteren.
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2.A.	  Uitleningen	  verlengen	  (subtussentitel)	  

1)	  Klik	  in	  de	  linkerkolom	  op	  de	  bibliotheek	  waar	  je	  materialen	  ontleende.	  
2)	  Als	  je	  bibliotheekkaarten	  van	  je	  gezinsleden	  aan	  jouw	  profiel	  koppelde,	  moet	  je	  eerst	  de	  juiste	  
persoon	  selecteren.	  

	  

	  

3)	  Onder	  de	  uitleningen	  krijg	  je	  een	  overzicht	  van	  de	  uitgeleende	  materialen.	  Klik	  op	  verleng	  bij	  de	  
titel	  waarvan	  je	  de	  uitleentermijn	  wil	  hernieuwen.	  

4)	  Er	  verschijnt	  een	  pop-‐up	  met	  de	  vraag	  om	  de	  verlenging	  te	  bevestigen.	  Klik	  op	  OK.	  	  

	  

5)	  Is	  de	  verlenging	  geslaagd,	  dan	  zie	  je	  dat	  de	  inleverdatum	  van	  het	  geselecteerde	  materiaal	  is	  
aangepast.	  	  
	  

	   	  

3) Onder de uitleningen krijg je een overzicht van de uitgeleende materialen. Klik 
op verleng bij de titel waarvan je de uitleentermijn wil hernieuwen.

4) Er verschijnt een pop-up met de vraag om de verlenging te bevestigen.
 Klik op OK.  
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2.A.	  Uitleningen	  verlengen	  (subtussentitel)	  

1)	  Klik	  in	  de	  linkerkolom	  op	  de	  bibliotheek	  waar	  je	  materialen	  ontleende.	  
2)	  Als	  je	  bibliotheekkaarten	  van	  je	  gezinsleden	  aan	  jouw	  profiel	  koppelde,	  moet	  je	  eerst	  de	  juiste	  
persoon	  selecteren.	  

	  

	  

3)	  Onder	  de	  uitleningen	  krijg	  je	  een	  overzicht	  van	  de	  uitgeleende	  materialen.	  Klik	  op	  verleng	  bij	  de	  
titel	  waarvan	  je	  de	  uitleentermijn	  wil	  hernieuwen.	  

4)	  Er	  verschijnt	  een	  pop-‐up	  met	  de	  vraag	  om	  de	  verlenging	  te	  bevestigen.	  Klik	  op	  OK.	  	  

	  

5)	  Is	  de	  verlenging	  geslaagd,	  dan	  zie	  je	  dat	  de	  inleverdatum	  van	  het	  geselecteerde	  materiaal	  is	  
aangepast.	  	  
	  

	   	  

5) Is de verlenging geslaagd, dan zie je dat de inleverdatum van het geselecteerde 
materiaal is aangepast.  
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2.B. Reserveringen plaatsen

1) Om te reserveren ga je naar de catalogus van je bibliotheek
 (bv. torhout.bibliotheek.be).

2) 

9	  
	  

2.B.	  Reserveringen	  plaatsen	  (subtussentitel)	  

1) Om	  te	  reserveren	  ga	  je	  naar	  de	  catalogus	  van	  je	  bibliotheek	  (bv.	  torhout.bibliotheek.be)	  
	  

2) 	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
3) Je	  krijgt	  een	  lijst	  met	  resultaten.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

Tik	  een	  zoekopdracht	  in	  
in	  de	  witte	  balk	  
bovenaan	  het	  scherm.	  
Bijvoorbeeld	  een	  naam,	  
een	  woord	  uit	  een	  titel,	  
een	  onderwerp	  …	  	   	  

Klik	  op	  de	  titel	  voor	  meer	  
informatie	  over	  het	  materiaal	  

3) Je krijgt een lijst met resultaten.
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2.B.	  Reserveringen	  plaatsen	  (subtussentitel)	  

1) Om	  te	  reserveren	  ga	  je	  naar	  de	  catalogus	  van	  je	  bibliotheek	  (bv.	  torhout.bibliotheek.be)	  
	  

2) 	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
3) Je	  krijgt	  een	  lijst	  met	  resultaten.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

Tik	  een	  zoekopdracht	  in	  
in	  de	  witte	  balk	  
bovenaan	  het	  scherm.	  
Bijvoorbeeld	  een	  naam,	  
een	  woord	  uit	  een	  titel,	  
een	  onderwerp	  …	  	   	  

Klik	  op	  de	  titel	  voor	  meer	  
informatie	  over	  het	  materiaal	  
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4) Klik op de gewenste titel
 

5) Klik op de knop 
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5 Klik	  op	  de	  knop	   om	  meer	  te	  weten	  over	  de	  beschikbaarheid	  en	  de	  
vindplaats	  van	  het	  werk.	  Je	  komt	  op	  volgend	  scherm	  met	  detailinformatie	  terecht.	  

	  

6 Wil	  je	  het	  exemplaar	  reserveren,	  klik	  dan	  op	   	  
	  
Opgelet!	  Als	  je	  nog	  niet	  aangemeld	  bent,	  dan	  zal	  je	  dit	  eerst	  moeten	  doen:	  vul	  je	  zelf	  gekozen	  
gebruikersnaam	  en	  paswoord	  in.	  

7 Als	  je	  de	  bibliotheekkaart	  van	  je	  gezinsleden	  aan	  jouw	  profiel	  koppelde,	  moet	  je	  eerst	  de	  
juiste	  persoon	  selecteren.	  

	  

	  
	  
8 Klik	  op	  reserveer	  om	  je	  reservering	  te	  bevestigen.	  	  
	  
	  

 om meer te weten over de beschikbaarheid en de 
vindplaats van het werk. Je komt op volgend scherm met detailinformatie terecht.
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4) Klik	  op	  de	  gewenste	  titel	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

5) Klik	  op	  de	  knop	   om	  meer	  te	  weten	  over	  de	  beschikbaarheid	  en	  de	  
vindplaats	  van	  het	  werk.	  Je	  komt	  op	  volgend	  scherm	  met	  detailinformatie	  terecht.	  
	  

	  

	  

	  

6) Wil	  je	  het	  exemplaar	  reserveren,	  klik	  dan	  op	   	  
	  
Opgelet!	  Als	  je	  nog	  niet	  aangemeld	  bent,	  dan	  zal	  je	  dit	  eerst	  moeten	  doen:	  vul	  je	  zelf	  gekozen	  
gebruikersnaam	  en	  paswoord	  in.	  

	   	  

Hier	  zie	  je	  of	  jouw	  gewenst	  
materiaal	  al	  dan	  niet	  
beschikbaar	  is	  

6) Wil je het exemplaar reserveren, klik dan op 
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5 Klik	  op	  de	  knop	   om	  meer	  te	  weten	  over	  de	  beschikbaarheid	  en	  de	  
vindplaats	  van	  het	  werk.	  Je	  komt	  op	  volgend	  scherm	  met	  detailinformatie	  terecht.	  

	  

6 Wil	  je	  het	  exemplaar	  reserveren,	  klik	  dan	  op	   	  
	  
Opgelet!	  Als	  je	  nog	  niet	  aangemeld	  bent,	  dan	  zal	  je	  dit	  eerst	  moeten	  doen:	  vul	  je	  zelf	  gekozen	  
gebruikersnaam	  en	  paswoord	  in.	  

7 Als	  je	  de	  bibliotheekkaart	  van	  je	  gezinsleden	  aan	  jouw	  profiel	  koppelde,	  moet	  je	  eerst	  de	  
juiste	  persoon	  selecteren.	  

	  

	  
	  
8 Klik	  op	  reserveer	  om	  je	  reservering	  te	  bevestigen.	  	  
	  
	  

 

 Opgelet! Als je nog niet aangemeld bent, dan zal je dit eerst moeten doen: vul je 
zelf gekozen gebruikersnaam en paswoord in.
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7) Als je de bibliotheekkaart van je gezinsleden aan jouw profiel koppelde, moet je 
eerst de juiste persoon selecteren.
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7) Als	  je	  de	  bibliotheekkaart	  van	  je	  gezinsleden	  aan	  jouw	  profiel	  koppelde,	  moet	  je	  eerst	  de	  
juiste	  persoon	  selecteren.	  
	  
	  

	  
	  

8) Klik	  op	  reserveer	  om	  je	  reservering	  te	  bevestigen.	  	  
	  
	  

	  
	  

	  
9) Wil	  je	  nog	  een	  werk	  reserveren	  herhaal	  dan	  vanaf	  stap	  2,	  zie	  pagina	  11.	  

	  
Opgelet!	  Vergeet	  je	  niet	  af	  te	  melden	  wanneer	  je	  een	  (openbare)	  PC	  	  verlaat.	  Zo	  blijven	  je	  
gegevens	  beschermd	  en	  kan	  niemand	  in	  jouw	  naam	  werken	  reserveren.	  

8) Klik op reserveer om je reservering te bevestigen. 
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7) Als	  je	  de	  bibliotheekkaart	  van	  je	  gezinsleden	  aan	  jouw	  profiel	  koppelde,	  moet	  je	  eerst	  de	  
juiste	  persoon	  selecteren.	  
	  
	  

	  
	  

8) Klik	  op	  reserveer	  om	  je	  reservering	  te	  bevestigen.	  	  
	  
	  

	  
	  

	  
9) Wil	  je	  nog	  een	  werk	  reserveren	  herhaal	  dan	  vanaf	  stap	  2,	  zie	  pagina	  11.	  

	  
Opgelet!	  Vergeet	  je	  niet	  af	  te	  melden	  wanneer	  je	  een	  (openbare)	  PC	  	  verlaat.	  Zo	  blijven	  je	  
gegevens	  beschermd	  en	  kan	  niemand	  in	  jouw	  naam	  werken	  reserveren.	  
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9) Wil je nog een werk reserveren herhaal dan vanaf stap 2, zie pagina 11.

 Opgelet! Vergeet je niet af te melden wanneer je een (openbare) PC  verlaat. Zo 
blijven je gegevens beschermd en kan niemand in jouw naam werken reserveren.

 

Vragen of problemen

Vragen voor jouw bibliotheek kun je stellen via de knop Contact.

Je komt dan op onderstaande pagina terecht.
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Titel	  Vragen	  of	  problemen	  

Heb	  je	  vragen	  voor	  jouw	  bibliotheek,	  je	  kan	  ze	  stellen	  via	  deze	  pagina.	  Via	  de	  knop	  Contact.	  
Dan	  kom	  je	  op	  deze	  pagina	  terecht.	  Geef	  daar	  jouw	  vraag	  in.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

V.U:	  Jan	  Denolf	  –	  Provinciaal	  Bibliotheeksysteem	  –	  Koning	  Leopold	  III-‐laan	  41	  –	  8200	  Brugge	  

	  

 

V.U: Jan Denolf – Provinciaal Bibliotheeksysteem – Koning Leopold III-laan 41 – 8200 Brugge

13	  
	  

Titel	  Vragen	  of	  problemen	  

Heb	  je	  vragen	  voor	  jouw	  bibliotheek,	  je	  kan	  ze	  stellen	  via	  deze	  pagina.	  Via	  de	  knop	  Contact.	  
Dan	  kom	  je	  op	  deze	  pagina	  terecht.	  Geef	  daar	  jouw	  vraag	  in.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

V.U:	  Jan	  Denolf	  –	  Provinciaal	  Bibliotheeksysteem	  –	  Koning	  Leopold	  III-‐laan	  41	  –	  8200	  Brugge	  
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