
Boeken reserveren via Mijn Bibliotheek of via de Bibliotheek Wise app
Buiten de afhaalbieb is het weer mogelijk om met behulp van de catalogus boe-
ken en andere materialen te reserveren via Mijn Bibliotheek of via de Bibliotheek 
Wise app. Zoek een boek in de catalogus, via de zoekbalk      op de website en 
klik op reserveer.

Vul je pasnummer of gebruikersnaam in en je wachtwoord en klik op aanmelden

Kies je ophaallocatie en klik op Reserveer.

Wil je nog een boek reserveren? Dan hoef je je niet nog eens aan te melden. 
Dan volstaat het doen van de laatste stap. Je ontvangt bericht zodra het 
gereserveerde item voor je klaar staat
Zolang de bibliotheek gesloten is zijn er geen kosten voor het reserveren van 
een boek binnen onze twee vestigingen. Gaat het om een boek dat van buiten 
Velsen moet komen dan zijn er wel reserveringskosten. Afhankelijk van je 
abonnement krijg je deze kosten te zien bij het maken van een reservering.

Gebruikersnaam of pasnummer

Wachtwoord

RESERVEREN



Boeken reserveren via de Bibliotheek Wise app
Met je smartphone, tablet of iPad kun je eenvoudig je 
Bibliotheekzaken regelen. Download de app, voer je gegevens 
in (dezelfde inloggegevens als Mijn Bibliotheek) en je kunt aan 
de slag: de catalogus bekijken via het vergrootglasicoon  of 
door te klikken op een boek uit aanwinsten of persoonlijk 
advies. Ook kun je via het menu je boeken verlengen en de 
status van je reserveringen bekijken.

Gratis reserveren?
Wil je gratis kunnen reserveren en genieten van nog veel meer voordelen? Ook 
voor materialen uit één van de 30 bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland? Stap 
dan over naar het Eindeloos genieten abonnement. Dat kan door contact met 
ons op te nemen. We zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
van 10:00-12:00 uur en van 13:00-16:00 uur.
Voor IJmuiden: 0255-525353. Voor Velserbroek: 023-5381901

Velsen

Lekker Lezen
Hou je ook zo van relaxen met 
een boek op zijn tijd? Ga dan 

lekker lezen met dit abonnement.

  ٥ 6 boeken of tijdschriften
  ٥ Uitleentermijn van 4 weken
  ٥ Multimedia € 2,- per 2 weken
  ٥ Reserveren € 1,-

€ 4,10 per maand

Eindeloos Genieten
Lees je graag en veel? Kijk je 
graag een film? Geniet dan 

eindeloos van dit abonnement.

  ٥ 12 boeken of tijdschriften
  ٥ Uitleentermijn van 6 weken
  ٥ Gratis 6 multimedia
  ٥ Reserveren gratis

€ 6,45 per maand


