MAAK VAN DE BIB NOG MEER JOUW BIB
DANKZIJ MIJN BIBLIOTHEEK!

Handleiding voor het gebruik van MIJN BIBLIOTHEEK

Waarom heb ik een -Mijn Bibliotheek- account nodig?
Om je leentermijn online te verlengen, jouw gegevens te raadplegen,
materialen te reserveren, … heb je een Mijn Bibliotheek account nodig.

Bibliotheek Hasselt Limburg
bibliotheek.hasselt.be / bibliotheek@hasselt.be / Dusart: 011/29 59 00 / Kuringen: 011 24 43 00

Hoe maak ik een profiel aan?
Opgelet: dit kan enkel indien je een uitlening heeft of in het verleden een uitlening heeft gehad.

1. Ga naar http://hasselt.bibliotheek.be/ klik rechtsboven op Mijn Bibliotheek

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, bv. Hasselt.

4. Nu kan je kiezen tussen Dusart en Kuringen.
Opgelet:
		

Om een account te kunnen maken, moet je ook effectief 		
een uitlening hebben (of gehad hebben) bij deze bibliotheek.

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

Vul hier je rijksregisternummer in
of je BIBkaartnummer (de cijfers in
die op je lenerspasje staan voorafgegaan door 3 letters, bv. BHL, SBH,
PBL enz.)
Vul hier je geboortedatum in
(Bijvoorbeeld 01/01/1990)
6. Daarna klik je op de knop ‘volgende’
Indien je een foutmelding krijgt controleer je gegevens en voer ze opnieuw in. 		
Blijft er een foutmelding komen, contacteer je bibliotheek (bibliotheek@hasselt.be)
of telefonisch op 011/29 59 00 (Dusart) of 011 24 43 00 (Kuringen).

Bij de volgende stap dien je alle velden in te vullen en in te stemmen met de
gebruikersvoorwaarden.

7. Klik op Profiel aanmaken

Raadpleeg je gegevens en inleverdatums.
Je kan vanaf nu je materialen verlengen, reserveringen opvolgen, het
Gopress krantenarchief en de Fundels prentenboeken raadplegen.

Koppel andere lidkaarten

Je kan zo 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.

