
LENEN VAN E-BOOKS 
VOOR DE E-READER
Gratis bij je Bibliotheek abonnement

Via de Online Bibliotheek heb je toegang tot ongeveer 28.000 e-books. Je kunt 10 
e-books tegelijk lenen. E-books blijven 3 weken op je “boekenplankje” staan. E-books 
zelf verwijderen is niet mogelijk. Houd hier bij het lenen rekening mee.

Stap 1. Zorg ervoor dat je kunt inloggen in mijn menu van www.bibliotheekvelsen.nl Je hebt namelijk 
deze inloggegevens nodig om je eenmalig te registreren bij de Online Bibliotheek. Inloggen op 
www.bibliotheekvelsen.nl gaat met jouw pasnummer (het nummer op het pasje dat begint met 65) en 
jouw wachtwoord. Als je nog geen wachtwoord hebt of het wachtwoord bent vergeten kun je aan de 
balie van de bibliotheek een eenmalig wachtwoord opvragen. Hiermee kun je inloggen en een eigen 
wachtwoord aanmaken. 

Stap 2. Als je voor het eerst e-books wilt lenen moet je je eenmalig registreren bij de Online 
Bibliotheek: www.onlinebibliotheek.nl . Eenmaal op deze website wordt gevraagd in te loggen. Dit doe 
je met jouw pasnummer (het nummer op het pasje dat begint met 65). Hier moet je ook het 
wachtwoord invullen. Dit is het wachtwoord dat je ook gebruikt om in te loggen op 
www.bibliotheekvelsen.nl  
Als je bent ingelogd, klik je rechtsboven in het scherm onder ‘Welkom’ op ‘Mijn Profiel’. Klik 
vervolgens op ‘E-books lenen? Registreer je!’. Klik nu op de knop ‘Registreer’ en vul jouw e-mailadres 
in. Dit moet een e-mailadres zijn dat nog niet bij de Online Bibliotheek bekend is. Klik vervolgens op 
de link in de e-mail die je van ons ontvangt om jouw e-mailadres te bevestigen. Vul daarna in het 
registratiescherm de gevraagde gegevens verder in en klik op ‘Verstuur’. Je kunt nu e-books lenen bij 
de Online Bibliotheek!

Stap 3. Om te kunnen lezen op een e-reader is het gratis programma Adobe Digital Editions nodig 
en een computer. Ook moet er eenmalig een Adobe ID worden aangemaakt. Voor het installeren van 
Adobe zie de volgende stap.

Stap 4: Adobe-ID aanmaken
1. Ga naar de website van Adobe.
2. Klik op ‘Nog geen lid? Maak een Adobe-ID aan’. Volg de stappen.
3. Jouw e-mailadres staat nu geregistreerd als jouw Adobe-ID. 

Stap 5: Adobe Digital Editions installeren
Nu je een Adobe-ID hebt, ben je klaar om de software van Adobe Digital Editions op de computer te 
installeren. Er zijn twee versies beschikbaar: voor Windows en Mac. Download de meest recente 
versie van Adobe Digital Editions op de computer en volg de instructies op het scherm om het 
programma te installeren. Als je een Sony e-reader hebt, heb je wel een Adobe ID nodig, maar geen 
Adobe Digital Editions. In plaats daarvan gebruik je de software van Sony zelf: Sony Reader.  
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Stap 6: Computer en e-reader autoriseren
Nu je Adobe Digital Editions hebt geïnstalleerd, moet je de computer en e-reader autoriseren met 
Adobe Digital Editions.  Open hiervoor Adobe op de computer.
1. Als je Adobe Digital Editions voor de eerste keer gebruikt, dan vraagt het programma       
 automatisch of je de computer wilt autoriseren. Je kunt ook klikken op ‘Computer autoriseren’ 
 onder de menu knop ‘Help’.
2. Voer jouw Adobe ID en wachtwoord in.
3. De computer wordt nu geautoriseerd.
4. Sluit de e-reader aan op de computer. Kies op de e-reader voor ‘Verbinden met pc’.
5. Ga in Adobe Digital Editions naar ‘Apparaten’ en selecteer de e-reader.
6. Kies in het menu voor de optie ‘Apparaat autoriseren’. 

Stap 7: Lenen e-books en overzetten op de e-reader
Voor het lenen van een e-boek log je in op de website van de Online Bibliotheek 
(www.onlinebibliotheek.nl). Kies de juiste leesvorm. Selecteer een e-book op de website. Geef aan 
dat je het e-book wilt gaan lezen op de e-reader. Klik op de oranje button ‘Leen e-book’. Nu opent 
automatisch ‘Mijn Boekenplank’. Hier zie je het geleende e-book terug. Klink nu op ‘Download 
e-book’. Er verschijnt een pop-up venster met de vraag hoe het bestand geopend moet worden. Kies 
voor Adobe Digital Editions. Het e-book wordt meteen geopend in dit programma. Sluit vervolgens de 
e-reader aan op de computer met behulp van een USB-kabel. Klik op de button ‘Bibliotheek’ in Adobe 
Digital Editions. Je ziet nu een overzicht van gedownloade e-books. Klik op het e-book dat je naar de 
e-reader wilt kopiëren. Sleep dit e-book naar de e-reader. Of druk op de rechtermuisknop, selecteer 
‘Kopieer naar computer/apparaat’, en klik op de e-reader. Het e-book wordt nu gekopieerd naar de 
e-reader. Verbreek de verbinding met de computer en maak de USB-kabel los. Het e-book wordt nu 
geladen op de e-reader.
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