
LENEN VAN E-BOOKS VOOR 
TABLET/SMARTPHONE
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. Je kunt de e-books lezen op een tablet, smartphone, pc of 
laptop. E-books blijven 3 weken op jouw “boekenplankje” staan. E-books zelf 
verwijderen is niet mogelijk. Houd hier bij het lenen rekening mee.

Stap 1. Zorg ervoor dat je kunt inloggen op www.bibliotheekvelsen.nl Je hebt namelijk deze inlogge-
gevens 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. Voor het lezen van een e-book op tablet of smartphone heb je de e-bookapp nodig. 

Velsen

Je kunt deze gratis downloaden in de App-store of in Google Play.
Voor het lenen van een e-boek log je in op de website van de online bibliotheek 
(www.onlinebibliotheek.nl). 

Eerst kies je een e-book en dan kies je voor de optie ‘op tablet of smartphone (app)’. Klik dan op de 
oranje button ‘Leen e-book’. Nu opent automatisch ‘Mijn Boekenplank’. Hier zie je het door jou 
geleende e-book terug. Open nu de e-booksapp op je tablet of smartphone. Let op: de eerste keer 
dat je de e-booksapp start, moet je inloggen met je account van de online Bibliotheek. Klik op 
‘verversen’ in het menu van de app of swipe naar beneden. Je ziet nu je zojuist geleende e-book. 
Staat er een wolkje bij het e-book? Dan is het nog niet helemaal gedownload. Klik op het wolkje om 
verder te downloaden. Om het e-book te lezen, tik je erop. Daardoor opent het e-book. Veeg met je 
vinger over het scherm om bladzijden om te slaan. Door nogmaals op het scherm te klikken, kun je 
de lettergrootte en helderheidinstellingen aanpassen. Ook vind je hier de inhoudsopgave, de 
zoekfunctie en de mogelijkheid om snel te bladeren.


