
 

 

Uitleenvoorwaarden e-reader         
Je hebt een geldig lidmaatschap van Bibliotheek Hasselt Limburg. 

Je bent ouder dan 18 jaar. 

Je kan maximum 1 e-reader uitlenen. 

Er kan maximum 1 e-reader per adres worden uitgeleend. 

Je kan de e-reader 3 weken uitlenen. 

Je kan de e-reader 2 keer verlengen voor 3 weken tenzij iemand de e-reader heeft gereserveerd. 

De uitlening van de e-reader en het e-boeken lenen via het platform CloudLibrary is gratis. 

Breng je de e-reader te laat terug binnen dan betaal je 0,10 euro per dag dat je te laat bent. 

Je kan een e-reader reserveren. Het reservatiegeld bedraagt 1,50 euro. 

Als je een e-reader wilt uitlenen, moet je op voorhand een digitaal aanvraagformulier invullen.  

Het klaarmaken van de e-reader kan 1 tot 2 dagen duren.  

Als de e-reader voor je klaar ligt, krijg je een verwittiging via mail of telefoon. Opgelet, de uitleentermijn 
start al vanaf het moment dat de verwittiging gebeurt. 

Het uitlenen en terugbrengen van de e-reader gebeurt altijd aan de onthaalbalie van de vestiging waar 
je de e-reader leende. 

De e-reader wordt opgeladen meegegeven en heeft een autonomie van ongeveer 7 weken. Je kan 
thuis indien nodig de e-reader nog bijladen op je pc of op het stroomnet (met een usb-kabel en 
netadapter). 

De e-reader wordt in goede staat meegegeven inclusief beschermhoes. Bij schade, verlies of diefstal, 
…. moet de e-reader en beschermhoes worden vergoed. 

Je mag geen gegevens wijzigen op de e-reader : er mogen geen bestanden gewijzigd, verwijderd of 
gekopieerd, cijfercode ingesteld of registraties gedaan worden. 

 

https://www.yourcloudlibrary.com/nl/
https://bibliotheek.hasselt.be/e-reader


Korte gebruikershandleiding e-reader   
De e-reader heeft een aanraakscherm. Je kan vegen (‘swipen’) op het scherm (zoals op een 
smartphone) of tikken op het scherm. 

Bovenaan links staat de AAN/UIT-knop. Druk deze enkele seconden in en de e-reader wordt 
geactiveerd.  

Gedaan met lezen? Druk de knop in tot je het ‘wat wil je doen?’- scherm krijgt. Tik op ‘uitschakelen’. 

Spaar de batterij-duur door de e-reader na gebruik altijd volledig uit te schakelen! Bij normaal gebruik 
van enkele leesuren per dag en door het toestel niet in ‘stand by’ stand te laten staan, kom je 6-8 
weken toe met een opgeladen batterij. In het menu kan je de toestand van de batterij checken onder 
het kopje ‘informatie en help’. 

Onderaan de e-reader kan je een micro usb-aansluiting vinden voor het bijladen van de e-reader. Je 
kan dit doen op je pc met een usb-kabel of (snellere manier) op netstroom met een oplaadtoestel  en 
usb-kabel (bijvoorbeeld van je smartphone). 

Opgelet : kabels en oplaadtoestellen voor Apple-toestellen kan je niet gebruiken op deze         e-
reader! 

Als je even niets doet met de e-reader valt deze in slaapstand (‘stand by’ stand). Druk dan lichtjes op 
de AAN/UIT-knop om terug verder te kunnen lezen. 

Bovenaan rechts staat de beeldschermverlichting. Je kan de helderheid naar wens instellen in het 
menu  (kies ‘toestelinstellingen’ en dan ‘verlichting’).  

Sommige van onze e-readers hebben SmartLight, selecteer hier bij kleurtemperatuur ‘ON’.           De 
kleurtemperatuur past zich dan aan afhankelijk van het tijdstip van de dag. 

Onderaan in het midden van het scherm staat de HOME-knop om terug te keren naar het 
beginscherm. 

De uitgebreide gebruikershandleiding kan je op de e-reader zelf lezen op ‘mijn boeken’. 

 

E-boeken lenen via de CloudLibrary 

Leen als lid van onze bib vanaf nu gratis e-boeken via het platform CloudLibrary: 

• telkens 2 e-boeken tegelijk lenen 
• 6 weken lang beschikbaar 
• op je eigen toestel 
• na de uitleentermijn verdwijnen de e-boeken vanzelf van je toestel 
• tot 2 e-boeken reserveren die je graag nog wil lezen. 
• beschikbaar op tablet, smartphone, computer 
• kunnen overgezet worden naar de meeste courante e-readers. 

Zo werkt het: 

• zorg dat je lidmaatschap van Bibliotheek Hasselt Limburg in orde is 
• Download de app via de Apple App Store of Google Play op je smartphone of tablet. Kies in 

het keuzemenu voor België – E-boeken Vlaanderen en Brussel – de Bib OF Ga rechtstreeks 
naar het aanbod e-boeken van de Vlaamse en Brusselse bibliotheken via deze link  

• Meld je aan met je Mijn Bibliotheek-profiel (registreren), maak je keuze uit het aanbod en 
begin meteen te lezen. 

• Wil je e-boeken op je e-reader plaatsen? Maak dan gebruik van onze handleidingen om 
boeken te downloaden via Adobe Digital Editions op Windows of Mac. 

https://www.yourcloudlibrary.com/nl/
https://apps.apple.com/be/app/cloudlibrary-by-bibliotheca/id466446054?l=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.txtr.android.mmm&hl=en_US
https://ebook.yourcloudlibrary.com/library/deBib
https://bibliotheek.be/sites/default/files/uploads/2020-09/handleiding%20CL%20voor%20e-reader%20android%202020.pdf
https://bibliotheek.be/sites/default/files/uploads/2020-09/handleiding%20CL%20voor%20e-reader%20apple%202020.pdf


Raadpleeg de handleidingen: 

• cloudLibrary voor pc 
• cloudLibrary voor e-reader (Mac/Apple) 
• cloudLibrary voor e-reader (Windows) 
• cloudLibrary voor iPad/iPhone (iOS/Apple) 
• cloudLibrary voor tablet/smartphone (Android) 

 
 

https://bibliotheek.be/sites/default/files/uploads/2020-09/handleiding%20CL%20via%20website%202020.pdf
https://bibliotheek.be/sites/default/files/uploads/2020-09/handleiding%20CL%20voor%20e-reader%20apple%202020.pdf
https://bibliotheek.be/sites/default/files/uploads/2020-09/handleiding%20CL%20voor%20e-reader%20android%202020.pdf
https://bibliotheek.be/sites/default/files/uploads/2020-09/handleiding%20CL%20voor%20tablets%20apple%202020.pdf
https://bibliotheek.be/sites/default/files/uploads/2020-09/handleiding%20CL%20voor%20tablets%20android%202020.pdf
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