Gebruikershandleiding
E-BOEK(EN) LENEN OP
EEN E-READER VAN DE BIB

Nieuwsgierig naar digitaal lezen?
Liever niet met zware boeken sjouwen op reis?
Of moeite met het lezen van kleine letters?
Leen dan e-boeken op een e-reader van de bib!

Verantwoordelijke uitgever: Walter Vansteenkiste, p.a. Dr.H.Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Wat?
Een e-reader is een compact en licht toestel met een
speciaal e-ink scherm dat het comfort van lezen op papier
perfect benadert.
Je kan met het toestel lezen in zonlicht, en dankzij het
ingebouwde lampje kan je ook probleemloos lezen in het
donker (of ‘s avonds in bed). Doordat je zelf de lettergrootte
en de regelafstand kan instellen, is elk e-boek eigenlijk een
grootletterboek.

Hoe?
Iedere lener ouder dan 14 jaar kan maximum vijf e-boeken op
een e-reader van de bib lenen. De materialen kunnen
4 weken uitgeleend worden, met mogelijkheid tot verlengen
indien de materialen niet door een andere lener werden
gereserveerd. Wegens juridische redenen, kan je enkel
e-boeken uitlenen op de toestellen van de bib en niet op
de eigen e-reader; er kan eveneens geen toestel uitgeleend
worden zonder e-boek. Een andere juridische beperking
houdt in dat een e-boek maar door één lener tegelijk
uitgeleend kan worden (net zoals een fysiek boek dus).
Een e-reader samen met één of meerdere e-boeken moet
vooraf aangevraagd worden via mail
bib@wemmel.be, telefoon 02/462.06.23 of aan de balie
tijdens de openingsuren.
Reken op 1 werkdag voor de verwerking van jouw aanvraag.

Hoe zoek je de e-reader op in de catalogus?
Ga naar zoeken.wemmel.bibliotheek.be en geef als zoekterm
e-reader in.
Klik op “Waar staat het?” om de beschikbaarheid van de
e-readers te raadplegen.
•
•

Er is een e-reader beschikbaar. Kies dan in de 			

catalogus de e-boeken uit die je op de e-reader 		
wil lezen (zie hieronder).
Er is geen e-reader beschikbaar: je kan een e-reader 		
reserveren, mits betaling van een reservatiekost van
€ 0,80. Of je wacht tot er opnieuw een e-reader 		
beschikbaar is.

Hoe zoek je de e-boeken op in de catalogus?
Ga naar zoeken.wemmel.bibliotheek.be en geef als zoekterm
e-boek in. Verfijn vervolgens in het menu links op materiaal
‘e-boek’, en vervolgens op taal ‘Nederlands’ of ‘Engels’.
Om de beschikbaarheid van een titel te raadplegen, klik je op
de knop ‘Waar staat het?’.
•

•

Het e-boek is niet beschikbaar. Jammer! E-boeken 		

kunnen niet gereserveerd worden. Je zal moeten 		
wachten tot het e-boek opnieuw beschikbaar is of een
ander boek kiezen.

Het e-boek is beschikbaar.

Geef per mail bib@wemmel.be, tel 02/462.06.23 of 		
aan de balie jouw keuze van beschikbare e-boeken 		
door. Ter herinnering: maximum vijf e-boeken 			
per lener.

Ontlenen en verlengen
•
•
•

De bib verwittigt je wanneer de e-reader met e-boeken
klaar ligt. Je kan die ophalen tijdens de openingsuren
aan de balie.
Je betaalt eventuele reservatiekosten en dan kan je de
e-reader 4 weken houden.
De uitleentermijn van de e-reader kan tot 2 maal 		
verlengd worden, indien het materiaal niet door 		
een andere lener werd gereserveerd. Als je de 			
e-reader verlengt, vergeet dan ook niet de e-boeken 		
te verlengen! Indien de e-reader gereserveerd werd 		
door een andere gebruiker, zal je de 				
e-reader met e-boeken voor de uiterste uitleendatum
moeten terugbrengen naar de bib.

Heb je de uitleentermijn overschreden?
De boete bedraagt € 0,10 per materiaal en per dag.

