B plus C – lid worden van de bibliotheek – e-books lenen
Lid worden van de openbare bibliotheek is tot je 18e jaar gratis. Daarna kost het je slechts €3,50 per
maand. Normaal gesproken moet je langskomen om lid te kunnen worden, maar in tijden van corona kan
het allemaal online worden geregeld.
Vul het bijgevoegde formulier volledig in en e-mail dit naar: klantenservice@bplusc.nl
Je krijgt dan per e-mail een pasnummer toegestuurd, waarmee je kunt inloggen op de website van
www.onlinebibliotheek.nl Daar staat al het online materiaal, zoals e-books en luisterboeken. Je kunt
inloggen met de volgende gegevens:
gebruikersnaam: je pasnummer
wachtwoord: de dag en maand van je geboortedatum, zónder jaartal (bijvoorbeeld 4 augustus = 0408)
Hierna dien je je met enkele gegevens te registreren en kun je beginnen 😊
Via deze link wordt kort uitgelegd hoe het werkt: https://youtu.be/Y6DZHkR7eck
Voor het lezen of beluisteren van de e-books en luisterboeken op je PC/laptop of e-reader, kun je deze ter
plekke downloaden.
Voor het lezen of beluisteren via je smartphone of tablet kun je een app gebruiken. De volgende apps
werken het beste: “E-books” en “Luisterbieb”.
De geleende boeken staan steeds 3 weken tot je beschikking. Je kunt ze met één druk op de knop
verlengen en inleveren hoeft niet; ze worden automatisch van je boekenplank gehaald, zodra de drie
weken om zijn.
Via de app “ThuisBieb” kun je 100 gratis boeken vinden die altijd toegankelijk zijn.
Veel gestelde vragen over de E-books-app vind je hier:
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/tablet-smartphone/app.html
Wanneer de bibliotheken weer open gaan, kun je je pasje ophalen om fysiek boeken te kunnen lenen. Je
hebt hiervoor een legitimatiebewijs nodig.
Let op: voor het vak Nederlands mag je niet zomaar alle boeken lezen. Kijk op www.lezenvoordelijst.nl (let
op de juiste leeftijdscategorie). Neem bij twijfel altijd contact op met je docent, zodat je niet voor
verrassingen komt te staan.
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