
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 
TELEFOON 
OF TABLET
e-books en luisterboeken



 

Ben je lid van de online Bibliotheek? 
Dan kun je direct inloggen.

Ben je lid van een Bibliotheek, maar niet van de 
online Bibliotheek? 
Log dan in met je pasnummer.

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

3.   Kies je boeken uit en start met lezen
Als je bent ingelogd in de app, kun je direct boeken 
uitzoeken en downloaden. Blader door het aanbod 
of zoek gericht naar de boeken die jij wilt lezen. 

Druk hiervoor op het vergrootglas. Aan het sym-
booltje op de cover van het boek kun je zien of het 
een e-book of een luisterboek is.
Heb je een boek uitgekozen en op ‘Lenen’ gedrukt? 
Dan zie je het boek op je boekenplank verschijnen. 
Je ziet ook tot wanneer je dit boek geleend hebt. 
Inleveren is niet nodig: het boek verdwijnt vanzelf 
van je plank als de leentermijn voorbij is.
 
Veel leesplezier!

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

De e-books en luisterboeken van de online  
Bibliotheek kun je lezen in één handige app.

1.   Download de online Bibliotheek-app
Je vindt de app ‘online Bibliotheek’ in de appstores.

• Ga op je telefoon of tablet naar de App Store (als 
je een iPhone of iPad hebt), of naar Google Play 
(als je een Android-telefoon of -tablet hebt).

• Typ in de zoekbalk ‘online Bibliotheek’.
• Download de gratis app ‘online Bibliotheek’.

2.  Meld je aan bij de online Bibliotheek
Open de app.

DE ONLINE  
BIBLIOTHEEK

Lees, luister en laat je 
verrassen

onlinebibliotheek.nl

online Bibliotheek

LEZEN OP JE 
TELEFOON 
OF TABLET
e-books en luisterboeken


