
DE ONLINE  
BIBLIOTHEEK 

Lees altijd en overal e-books en 
luisterboeken 

Ontdek alle genres: van thrillers 
tot chicklit, van waargebeurd tot 
fantasy 

Laat je inspireren door de 
boekentips van onze redactie

online Bibliotheek

LEZEN OP JE 
PC OF LAPTOP

e-books en luisterboeken



 

Ben je lid van een Bibliotheek, maar niet van de 
online Bibliotheek?
Ga dan naar onlinebibliotheek.nl en kies boven-
aan voor ‘Inloggen’. Log in met je pasnummer.

Ben je nog geen lid van de Bibliotheek? 
Ga dan naar onlinebibliotheek.nl/lid-worden en 
bekijk de mogelijkheden.

2.   Kies je boeken uit en start met lezen
• Klik in het menu op ‘e-books’ of ‘luisterboeken’  
 om alle boeken te bekijken. Of typ in de zoek- 
 balk de titel of auteur van het boek dat je zoekt.
• Klik op een boek dat je wilt lezen. Kies onder 

 ‘Hoe wil je dit boek lezen?’ voor ‘pc of laptop  
 (online)’.
• Klik op ‘Leen dit boek’.
• Ga boven in het scherm naar ‘Welkom’ en klik 
 op ‘Mijn boekenplank’. Hier staat het boek nu  
 voor je klaar.  Je ziet ook tot wanneer je dit boek 
 geleend hebt. Inleveren is niet nodig: het boek 
 verdwijnt vanzelf van je plank als de leenter- 
 mijn voorbij is.
• Klik op ‘lees dit boek online’.  

Veel leesplezier!

Hulp nodig? We helpen je graag op  
onlinebibliotheek.nl/klantenservice.

De e-books en luisterboeken van de online  
Bibliotheek kun je ook lezen op je pc of laptop. Je 
gebruikt hiervoor je webbrowser, bijvoorbeeld 
Google Chrome, Safari of Firefox.

1.   Meld je aan bij de online Bibliotheek
Om e-books en luisterboeken te kunnen lenen, heb 
je een abonnement nodig bij de online Bibliotheek 
of je eigen lokale Bibliotheek.

Ben je lid van de online Bibliotheek? 
Dan kun je direct inloggen op onlinebibliotheek.nl.  
Kies bovenaan voor ‘Inloggen’ en log in met je 
e-mailadres en wachtwoord.
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Lees, luister en laat je 
verrassen
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