HANDLEIDING
MIJN BIBLIOTHEEK

CONTACT
Vestiging Dusart
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt
Tel. 011 29 59 00
Vestiging Kuringen
Joris van Oostenrijkstraat 55
3511 Hasselt – Kuringen
Tel. 011 24 43 00
bibliotheek@hasselt.be
bibliotheek.hasselt.be
mijn.bibliotheek.be

leentermijn online verlengen
je gegevens raadplegen
materialen reserveren
leenhistoriek bijhouden
persoonlijke leeslijsten maken

BIBLIOTHEEK.HASSELT.BE

HOE MAAK IK EEN PROFIEL AAN?
Opgelet:
dit kan enkel indien je een uitlening hebt of in het verleden een uitlening hebt gehad.

1. Ga naar hasselt.bibliotheek.be
klik rechtsboven op Aanmelden bij Mijn Bibliotheek

Indien je een foutmelding krijgt controleer je gegevens en voer ze eventueel opnieuw in.
Blijft er een foutmelding komen, contacteer je bibliotheek via mail (bibliotheek@hasselt.be)
of telefonisch op 011 29 59 00 (Dusart) of 011 24 43 00 (Kuringen).

6. Bij de volgende stap dien je alle velden in te vullen en
in te stemmen met de gebruikersvoorwaarden.
Hier kies je ook je gebruikersnaam en wachtwoord.
Onthou deze goed!

2. Klik op ‘Maak een profiel aan’
3. Daarna kom je op het scherm terecht waarbij je jouw bibliotheek
moet kiezen. Kies deze door de plaatsnaam in te tikken, Hasselt.

7. Klik op profiel aanmaken

4. Nu kan je kiezen voor Hasselt (Bibliotheek Hasselt)
Opgelet: om een account te kunnen maken, moet je ook effectief
een uitlening hebben (of gehad hebben) in deze bibliotheek.
2.

3.

4.

RAADPLEEG JE GEGEVENS EN INLEVERDATA.
5.

Daarna klik je op de knop ‘volgende’ en moet je je lidmaatschap koppelen.

Je kan vanaf nu materialen verlengen,
reserveringen en betalingen opvolgen
en je leenhistoriek raadplegen.

Vul hier je rijksregister- of je
BIBkaartnummer in .
Vul hier de dag en maand van je geboortedatum en de 3 eerste letters
van je familienaam in hoofdletters.
DDMMFFF
vb. Jan Peeters 08/12/1970 heeft als
paswoord 0812PEE
Klik daarna op de knop ‘volgende’

KOPPEL ANDERE LIDKAARTEN.
Je kan bijvoorbeeld je eigen lidmaatschap van een andere
bibliotheek toevoegen en lidkaarten van bijvoorbeeld
familie koppelen aan je account. Opgelet: elk lidmaatschap
kan maximum 3x gekoppeld worden.

