
Boeken
online
lezen

 



Een account maken voor de Online Bibliotheek

Op de website www.onlinebibliotheek.nl kun je boeken downloaden. Je kunt de boeken
op een e-reader, tablet, laptop/pc of telefoon lezen. Je hebt het pasnummer van je
bibliotheekpasje en het wachtwoord van de bibliotheek nodig om een account aan te
maken. 

HELP, ik heb geen inloggegevens van de bibliotheek 

Om gratis in te kunnen loggen bij de Online Bibliotheek heb je een abonnement van de
bibliotheek nodig. Je kunt ook alleen een abonnement afsluiten bij de Online Bibliotheek. Klik
HIER voor meer informatie over lid worden van de Online Bibliotheek. 
 
Wil je lid worden van de bibliotheek of weet je je inloggegevens niet meer? Neem dan contact
op met de bibliotheek in je buurt. 
 
   

1.       Klik HIER om een account aan te maken. 
2.       Volg de instructies in de mail. 
3.       Ben je ingelogd via de Online bibliotheek? Klik hieronder aan hoe je het boek wilt lezen.  

Oké, ik heb de inloggegevens van de bibliotheek 

Moet je nog boeken lezen voor school? Je kunt de boeken ook GRATIS online lezen via de
website www.onlinebibliotheek.nl. Ik leg hier uit hoe je dat moet doen.

Zo kun je boeken online lezen

Ik wil lezen op mijn 
tablet of telefoon

Ik wil lezen op mijn 
e-reader

 

Ik wil lezen op mijn 
laptop of pc

 

4. Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met je bibliotheek. 

http://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/lid-worden.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/inloggen/account-aanmaken.html
http://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/tablet-smartphone.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/tablet-smartphone.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/tablet-smartphone.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/e-reader.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/e-reader.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/e-reader.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/pc-laptop.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/pc-laptop.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/pc-laptop.html


Boeken voor jongeren 

 
Deze boeken zijn voor 15 jaar en ouder   

 

Deze boeken zijn voor 12 tot 15 jaar  

 

Klik HIER voor alle boeken voor 15+ 

Klik HIER voor alle boeken 12 tot 15 jaar 

Boeken luisteren via de Luisterbieb   

 Je kunt ook boeken luisteren via de LuisterBieb. Download de
app LuisterBieb en zoek een goed boek uit. Je kunt inloggen met
je inloggegevens van de bibliotheek, maar er zijn ook boeken die
je kunt downloaden zonder een abonnement op de bibliotheek. 

https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren/vijftien-plus/alle-e-books.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren/twaalf-tot-vijftien-jaar/alle-e-books.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/titels-in-de-luisterbieb.html

