Verlengen en reserveren via Mijn Bibliotheek
Lukt het niet om je geleende materialen tijdig in te leveren bij de bibliotheek? Of wil
je ze langer houden? Verleng ze dan zelf via Mijn Bibliotheek.
Via Mijn Bibliotheek reserveer je ook eenvoudig een item. Zo ben je zeker dat het binnenkort
voor jou beschikbaar is.
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Voorwaarden
Je bent lid van de bib en bent geregistreerd op Mijn Bibliotheek.

Procedure
Verlengen
 Surf naar Mijn Bibliotheek of klik door op 'Mijn Bibliotheek' rechts bovenaan op de
website van de bibliotheek.
 Meld je aan klik links op de naam van de bibliotheek.
 In het overzichtsscherm zie je onder 'uitleningen' je uitgeleende items.
 Is het mogelijk om het item te verlengen? Klik dan op 'verleng'.
 Je krijgt een melding of de verlenging al dan niet is gelukt.
Reserveren
 Zoek in de online catalogus het item dat wilt reserveren en klik dat aan.
 Klik in het detailscherm op de knop 'waar staat het'.
 Is het mogelijk om het item te reserveren? Dat vind je hier een reserveerknop terug.
 Meld je aan via Mijn Bibliotheek.
 Heb je al een account? Meld je dan aan met je zelfgekozen gebruikersnaam en
wachtwoord.
 Heb je nog geen account? Maak dan een account aan.
Hulp nodig? In de bib en op de website van de bib vind je info die stap voor stap
beschrijft hoe je een account aanmaakt.
 Bevestig om de reservering te plaatsen.

Bedrag

 Je verlengt je materiaal gratis, behalve materialen waarvoor je leengeld moet betalen.
 Wil je items reserveren? Dan betaal je in:
 Puurs: 1,00 euro per item
 Sint-Amands: 0,50 euro per item

Regelgeving
Zie het reglement voor verdere details en tarieven.

Aandachtspunten
 bibliotheek van Puurs
 Heb je een voordeelpas? Dan is het niet mogelijk om je boeken te verlengen. Want
je hebt al een uitleentermijn van 12 weken.
 Heb je een basisabonnement? Dan mag je je materiaal één keer verlengen.
 betaal je leengeld voor een uitgeleend item? Dan wordt dit ook aangerekend als je de
uitleentermijn van het item wenst te verlengen

 Je kunt items reserveren die niet zijn uitgeleend.
 bibliotheek van Sint-Amands
  Je mag je materiaal twee keer verlengen.
 Je kunt alleen items reserveren die zijn uitgeleend.
 Heb je je uitleentermijn overschreden? Dan is het niet mogelijk om online te verlengen.
Wil je je materiaal toch verlengen? Neem dan contact op met de bib.
 Materialen die zijn gereserveerd door een andere gebruiker kan je niet verlengen

Bijkomende informatie
 Bibliotheek Sint-Amands: verlengen en reserveren
 Bibliotheek Puurs: verlengen
 Bibliotheek Puurs: reserveren

Contactinformatie
Bibliotheek Sint-Amands
Bibliotheek Sint-Amands
Emile Verhaerenstraat 71
2890 Puurs-Sint-Amands

03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 10:00 tot 12:00
Alle informatie

Bibliotheek Puurs & Vrijetijdsloket
Bibliotheek Puurs
Hondsmarkt 2
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 27 05
vrijetijdsloket@puursam.be

Openingsuren
Vandaag open van 14:00 tot 18:00
Morgen open van 10:00 tot 12:00
Alle informatie

Bibliotheek Sint-Amands
Emile Verhaerenstraat 71
2890 Sint-Amands

Bibliotheek Puurs
Hondsmarkt 2
2870 Puurs

Meer info?
Dienst Centraal Onthaal

03 203 27 00
info@puursam.be
Contactformulier

