Hoe maak ik een webaccount aan?
Voor het aanmaken van een webaccount kun je de volgende stappen uitvoeren:

Stap 1
Ga naar www.bibliotheek.nl/ebooks en selecteer rechtsboven voor 'Aanmaken webaccount'.

Stap 2
Meld je aan met je pasnummer. Dit wordt ook wel je 'lezersnummer' genoemd.
Je pasnummer is vermeld op je bibliotheekpas. Let op: het is niet het nummer beginnend met
NL-. Dit is de zogeheten ISIL-code.
Vul je pasnummer in het veld ‘vul uw pasnummer in’. en klik 'Doorgaan'
Let op: Het e-mailadres zal in een later stadium gekoppeld worden.
Het social media-account zal ook in een later stadium worden gekoppeld.
Indien je in het bezit bent van een pas met een streepjescode
dan kan het pasnummer net er boven of er onder vermeld staan. Zie voorbeelden
pasnummers.

Stap 3
Voer je bijbehorende pincode in en selecteer ‘Log in’
Dit scherm kan per bibliotheek verschillen in opmaak. Het zal wel altijd een pincode vragen.
De pincode is opgebouwd uit 4 cijfers: uw geboortedag en de laatste 2 cijfers van uw
geboortejaar.

Na het inloggen kunnen er twee meldingen op je scherm verschijnen:
Melding 1:

Melding 2:

Dit kan heel snel gaan maar kan soms ook helaas iets langer duren dan gewenst. Voer geen
enkele actie uit om de meldingen te versnellen of opnieuw te proberen.

Dus, ga nooit een pagina terug in je browser. Maar ook, ververs nooit je browserpagina
middels een F5 toets. Dit kan het proces verstoren en nog meer fouten genereren.

Stap 4
Vul nu je e-mailadres en wachtwoord in.
Geef ook je naam, achternaam en eventueel je tussenvoegsels op. Selecteer ‘Opslaan’.
Let op: Het wachtwoord moet minimaal 8 karakters zijn met minimaal 1 hoofdletter, 1 cijfer
en 1 vreemde teken. Bijvoorbeeld 'Welkom01%'
Daarnaast moeten de gebruikersvoorwaarden geaccepteerd worden alvorens er verder
gegaan kan worden.

Stap 5
Het volgende scherm wordt getoond:

Controleer je e-mail en activeer de link van de zojuist verstuurde e-mail.
Je krijgt de volgende scherm te zien:

Stap 6
Het is nu mogelijk om via de link ‘Ga naar het e-books aanbod’ een e-book uit te zoeken.
Blader door de collectie en selecteer een e-book.
Het kan zijn dat je je nu weer moet inloggen met je webaccount.

Stap 7
Je komt nu terecht op de titeldetailpagina van je gekozen e-book. Om dit e-book te kunnen
bestellen selecteer je inloggen.

Stap 8
Je kunt het e-book nu bestellen.

Gefeliciteerd, je bent nu succesvol geregistreerd en ingelogd.

