
 

Boeken lenen via de landelijke digitale bibliotheek (onliniebibliotheek.nl)  

• Ga naar de site www.onlinebibliotheek.nl  

• Kies rechts bovenaan voor aanmaken webaccount. 

• Vul wachtwoord in: het wachtwoord dat je gebruikt voor het inloggen in Mijn Menu. 

• Maak eenmalig uw webaccount aan: e-mailadres, kies wachtwoord (moet bevatten: hoofdletter, 
cijfer, leesteken). 

• Er wordt nu een mail gestuurd naar het opgegeven mailadres met een activatielink.  

• Open de mail met de activatielink en klik op de link, u krijgt de melding dat het account is 
aangemaakt. 

 
E-books lenen voor tablet of smartphone:  
• Ga naar de site www.onlinebibliotheek.nl  
• Kies rechts bovenaan inloggen. 
• Vul e-mail en wachtwoord in.  
• Kies in de menubalk voor e-books en maak een keuze uit de catalogus (u kunt max. 10 boeken op 

uw boekenplank zetten). 
• Kies formaat op een tablet of smartphone.  
• Kies bestel e-book.  
• Het gewenste e-book staat nu op uw boekenplank (zie rechts bovenaan).  
• Download de Lees-app in de Istore of PlayStore (gratis) op tablet of smartphone.  
• Log in met e-mail en wachtwoord. 
• De boeken van de boekenplank komen nu in de Lees-app beschikbaar en u kunt lezen. 
• De boeken staan 3 weken op uw boekenplank en zijn daarna weer opnieuw te leen. 
• Voor een goede voortgang kan het nodig zijn om de app af en toe te verversen. 
 
E-books lenen voor een e-reader:  
Voor het lezen van via de bibliotheek ‘geleende’ boeken op een e-reader hebt u allereerst het 
programma Adobe Digital Editions op uw pc/tablet geïnstalleerd. Dit programma kunt u gratis 
downloaden (http://www.adobe.com/nl/solutions/ebook/digital-editions/download.html).  
U dient wel een account te hebben bij Adobe, hebt u deze niet dan dient u die eerst aan te maken 
(http://www.adobe.com/nl/#), rechtsboven klikken op aanmelden en onder het aanmeldscherm 
klikken op een ID ophalen. Ook moet uw e-reader geautoriseerd zijn voor uw PC en Adobe Digital 
Editions. Op het moment dat u de e-reader via de kabel met uw PC verbindt wordt aangegeven hoe u 
dit kunt doen (dit werkt voor elke PC en elke e-reader weer anders, volgt u de instructies op uw 
scherm).  
 
Vervolgens gaat u uw boeken lenen (zorg er voor dat uw e-reader alvast met uw PC verbonden is):  
• Ga naar de site www.onlinebibliotheek.nl  
• Kies rechts bovenaan inloggen.  
• Vul e-mail en wachtwoord in. 
• Kies in de menubalk voor e-books en maak een keuze uit de catalogus.  
• Kies formaat op een e-reader.  
• Kies bestel e-book.  
• Het boek staat nu op uw boekenplank.  
• Kies vervolgens ‘E-book downloaden’ (in A(dobe) D(igital) E(ditions)) en ‘openen’. 
• Vervolgens het betreffende boek naar het icoon van e-reader ‘slepen’. 
• De boeken zijn nu 3 weken op uw e-reader te lezen, daarna kunt u ze niet meer openen. U kunt 

dan de boeken opnieuw lenen. 
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Met name de laatste stappen zijn lastig. Dit werkt namelijk bij iedere e-reader en elke PC anders. Het 
is met name een kwestie van volhouden en opnieuw proberen. Het lijkt erop alsof PC en e-reader 
even met elkaar moeten leren ‘communiceren’ voordat het vlekkeloos verloopt. 


