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Mijn Bibliotheek:  
een online leenoverzicht voor de hele familie

Via Mijn Bibliotheek kan je overal je uitleningen en die van je (klein)kinderen 
beheren met je pc, tablet of smartphone. 

Zie in één oogopslag welke werken je uitgeleend hebt en wanneer de 
uitleentermijn verstrijkt. Vermijd boetes en verleng je ontleningen met één klik. 
Reserveer een werk en volg op wanneer je het mag ophalen in de bib. Bekijk je 
leenhistoriek of sla je favoriete boeken op in handige lijstjes.

Dit en nog veel meer, met een simpele login in Mijn Bibliotheek. Registreer je 
vandaag nog op onze vernieuwde bibliotheekwebsite.
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1. Een account aanmaken

Heb je nog geen account op Mijn Bibliotheek, volg dan deze stappen:
• Ga naar de website van de bib: 

heusden-zolder.bibliotheek.be
• Klik rechts bovenaan op de knop Aanmelden bij Mijn Bibliotheek.
• Klik onderaan op de link Maak een profiel aan.
• Op het volgende scherm vul je je mailadres in.
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Je kan nu de bibliotheek kiezen waar je lid van bent. Geef enkele letters van de 
naam van de gemeente in en kies de juiste bibliotheek uit de lijst.

• Maak je profiel aan. Vul de gevraagde velden in. 
 Vink onderaan de optie Ik ga akkoord met de privacyverklaring aan.
• Klik op de knop Profiel aanmaken.
• Je krijgt nu een e-mail toegestuurd met de vraag om je registratie te 

bevestigen. Na bevestiging is je profiel geactiveerd en kan je gebruik maken 
van Mijn Bibliotheek.
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2. Aanmelden bij Mijn Bibliotheek

Heb je al een account op Mijn Bibliotheek, dan kan je je rechtstreeks 
vanuit de bibliotheekwebsite aanmelden.

• Ga naar de website van de bib: 
heusden-zolder.bibliotheek.be

• Klik rechts bovenaan op de knop Aanmelden bij Mijn Bibliotheek.
• Vul je e-mailadres of je gebruikersnaam in.
• Vul je wachtwoord in.
• Vink eventueel de optie Aangemeld blijven aan.
• Klik op de knop Aanmelden.
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Zodra je succesvol bent aangemeld, verandert de knop bovenaan in een 
witte knop met daarin de woorden Aangemeld als gevolgd door jouw 
gebruikersnaam. 

Klik op deze knop om het menu met de opties van Mijn Bibliotheek te 
openen (ontleningen en verlengingen, reserveringen, betalingen, leenhistoriek, 
berichten, lijsten …).

Als er een rood bolletje met een nummertje naast je gebruikersnaam staat, wil 
dat zeggen dat er berichten van je bib voor je klaarstaan.
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3. Bibliotheken en lidmaatschappen 
 beheren

Via Mijn Bibliotheek kan je jouw eigen lidmaatschap in één of meerdere 
Vlaamse bibliotheken beheren. 
Je kan ook de lidkaarten van je familieleden koppelen om te zien welke 
items zij ontleend hebben, wanneer de uitleentermijn verstrijkt of om ze 
te verlengen.

• Klik nadat je bent aangemeld op de knop links bovenaan met de tekst 
Aangemeld als en kies de optie Bibliotheken en lidmaatschappen.

• Ben je lid van meerdere bibliotheken of heb je al meerdere kaarten 
gekoppeld, klik dan op de naam van de bibliotheek en vervolgens de knop 
Info lidmaatschap.

• Je kan zien of je lidmaatschap nog geldig is, wanneer het eventueel 
vernieuwd moet worden, hoeveel ontleningen, reserveringen en openstaande 
betalingen je hebt, …

• Klik op de knop Info lidmaatschap om extra info te bekijken. Hier kan je 
eventueel een lidkaart weer ontkoppelen van je Mijn Bibliotheek-account.

• Via de knop Voeg bibliotheekkaart toe onderaan de pagina kan je een 
extra lidmaatschap koppelen (bv. een lidkaart van een andere bibliotheek of 
de kaart van een familielid). Volg de stappen op het scherm.
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4. Uitgeleende materialen bekijken of 
verlengen

Via Mijn Bibliotheek kan je jouw uitgeleende materialen bekijken en 
verlengen.

Bekijk jouw uitgeleende materialen:
• Klik nadat je bent aangemeld op de knop links bovenaan met de tekst 

Aangemeld als en kies de optie Ontleningen en verlengingen.
• Heb je meerdere kaarten gekoppeld aan je account, wissel dan van kaart/

bibliotheek door te klikken op de gewenste kaart.
• Je krijgt nu een overzicht te zien van de materialen die je hebt uitgeleend.
• Onder de gegevens van het boek kan je zien wanneer de uitleentermijn 

afloopt, of dat het item eventueel al te laat is.
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Verleng jouw uitgeleende materialen:
• Ga naar het overzicht van jouw uitgeleende materialen (zie p. 10).
• Als verlengen is toegestaan, staat er onder het item een blauwe knop 

Verleng. Klik op deze knop.
• Je kan eventueel ook gebruik maken van de knop Verleng x items 

bovenaan rechts, om alle items die in aanmerking komen, in één keer te 
verlengen.



12 ONTDEK MIJN BIBLIOTHEEK

Is het verlengen gelukt, dan krijg je een groene kader te zien:

Opgelet!
Niet elk item kan zomaar verlengd worden. Als de knop ontbreekt, dan 
is verlengen voor dit item niet toegestaan, of heb je het maximum aantal 
verlengingen bereikt.



ONTDEK MIJN BIBLIOTHEEK 13 

5. Reserveringen bekijken en beheren

Via Mijn Bibliotheek kan je je reserveringen bekijken.
• Klik nadat je bent aangemeld op de knop links bovenaan met de tekst 

Aangemeld als en kies de optie Reserveringen.
• Heb je meerdere kaarten gekoppeld aan je account, wissel dan van kaart/

bibliotheek door te klikken op de gewenste kaart.
• Je kan een reservering annuleren door een mail te sturen naar 
 bibliotheek@heusden-zolder.be.

Materialen reserveren kan je rechtstreeks vanuit de catalogus.
Zoek het materiaal dat je wilt lenen op in de catalogus. Klik het materiaal open. 
Klik dan op de knop Reserveer.

• Als je al aangemeld bent via jouw Mijn Bibliotheek-account, dan ga je 
rechtstreeks naar de pagina Reservering plaatsen. Hier moet je onderaan 
de pagina jouw reservering nog bevestigen.

• Ben je nog niet aangemeld, dan krijg je eerst het login-scherm van Mijn 
Bibliotheek. Nadat je je hier aangemeld hebt, wordt je doorverwezen naar 
de pagina Reservering plaatsen. Hier moet je onderaan de pagina jouw 
reservering nog bevestigen.
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6. Berichten bekijken

Via Mijn Bibliotheek kan je berichten van je bibliotheek krijgen. Hier 
verschijnen volgende types van berichten:
• Algemene berichten voor alle leners.
• Berichten over je lidmaatschap (bv. waarschuwing dat je lidmaatschap bijna 

vervallen is).

Als er een bericht voor je klaarstaat, dan zie je dat aan het rode bolletje 
bovenaan rechts naast je gebruikersnaam.

De volgende berichten krijg je niet via deze optie:
• Berichten om je te melden dat de uitleentermijn bijna verstreken is.
• Berichten om je te laten weten dat een reservering klaarligt.

Zo lees je de berichten die in Mijn Bibliotheek aankomen:
• Klik nadat je bent ingelogd op de knop links bovenaan met de tekst 

Aangemeld als en kies de optie Berichten.
• Je krijgt een overzicht met drie kolommen die de afzender (bibliotheek), de 

ontvanger en de datum van het bericht tonen.
• Klik op een item in de lijst om het bericht te openen en te lezen.
• Heb je het bericht gelezen, dan kan je op de knop Markeer als gelezen 

klikken, en wordt het niet meer als nieuw bericht getoond.
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7. Betalingen

Via Mijn Bibliotheek kan je het overzicht van openstaande betalingen 
(boetes, leengelden, reservatiegeld, …) opvragen.

• Klik nadat je bent ingelogd op de knop links bovenaan met de tekst 
Aangemeld als en kies de optie Betalingen.

• Heb je meerdere kaarten (van andere bibliotheken en/of familieleden) 
gekoppeld aan je account, wissel dan van kaart/bibliotheek door te klikken 
op de gewenste kaart.
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Via Mijn Bibliotheek is het ook mogelijk om je openstaande bedragen 
online te betalen. Hoe doe je dat?
• Je meldt aan bij ‘Mijn bibliotheek’ en opent je profiel.
• Onderaan je profiel verschijnt een lichtblauwe balk, waarin staat dat je 

kosten hebt en dat je deze online kan betalen. Heb je geen kosten, dan staat 
deze balk er ook niet.

• Klik op de donkerblauwe knop ‘betaal nu’.

• Dan krijg je een overzicht van de kosten.
• Klik weer op de donkerblauwe knop ‘betaal nu’.
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• Dan verschijnt het scherm dat je doorgestuurd wordt naar de betaaldienst.
• Daarna kan je via je app of met je bankkaart betalen.

Klik op bevestigen om de betaling af te ronden.

Je hebt geen openstaande bedragen meer. Via online betalingsgeschiedenis kan 
je kijken wat je al via deze nieuwe functie betaalde.
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8. Leenhistoriek bekijken

Via Mijn Bibliotheek kan je het overzicht van je leenhistoriek opvragen.
• Klik nadat je bent aangemeld op de knop links bovenaan met de tekst 

Aangemeld als en kies de optie Leenhistoriek.
• Heb je meerdere kaarten gekoppeld aan je account, wissel dan van kaart/

bibliotheek door te klikken op de gewenste kaart.
• Je krijgt nu een overzicht te zien van de materialen die je hebt uitgeleend en 

reeds terug inleverde.
• Klik op de titel om het betreffende item te bekijken in de catalogus.
• Wil je meer items zien, klik dan onderaan op de link Toon alles.
• Klik op de knop Leenhistoriek downloaden om een tekstbestand te 

downloaden als een csv-bestand.
• Open Windows Verkenner, klik met de rechtermuisknop op de naam van het 

bestand en kies openen met Excel om het in Excel te bekijken.
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9. Lijsten

Via Mijn Bibliotheek kan je je eigen lijsten uit de catalogus beheren, bv. 
om nog te lezen boeken bij te houden of items voor een studieproject op 
te lijsten. 

a. Lijsten maken
Op de volgende manier kan je nieuwe lijsten maken.
• nadat je bent ingelogd op de knop links bovenaan met de tekst Aangemeld 

als en kies de optie Lijsten.
• Klik op de knop Nieuwe lijst aanmaken om een nieuw lijst te starten.
• Geef de lijst een passende naam.
• Klik op de knop Lijst aanmaken.
• Open Windows Verkenner, klik met de rechtermuisknop op de naam van het 

bestand en kies openen met Excel om het in Excel te bekijken.

b. Lijsten bekijken en aanpassen
Op de volgende manier kan je bestaande lijsten bekijken en aanpassen.
• Klik nadat je bent ingelogd op de knop links bovenaan met de tekst 

Aangemeld als en kies de optie Lijsten.
• Je krijgt nu een overzicht van je lijsten te zien.
• Klik op het vuilbakje om een bepaalde lijst volledig te wissen.
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• Klik op de link Toon x titels om de items in een bepaalde lijst te tonen.
• Bovenaan kan je via de knop Pas lijst titel aan de naam van de lijst wijzigen.
• Daaronder links kan je via de link Overzicht lijsten teruggaan naar de andere 

lijsten.
• Rechts kan je de huidige items in de lijst sorteren volgens de datum van 

toevoegen, de uitgavedatum of titel.
• Klik op de titel van een item om naar de detailpagina in de catalogus te 

springen.
• Klik op het vuilbakje om het item uit je lijstje te verwijderen.
• Klik op de knop Kopiëren naar om het item naar een andere lijst te kopiëren.
• Onderaan kan je via de knoppen Download PDF en Download CSV (Excel) 

de lijst downloaden.

c. Materialen aan een lijst toevoegen
Je kan vanuit de catalogus materialen toevoegen aan een lijstje als je 
aangemeld bent met jouw Mijn Bibliotheek-account.
• Ga naar de website van de bib: 

heusden-zolder.bibliotheek.be
• Meld je aan via Mijn Bibliotheek (zie p. 7)
• Zoek in de catalogus naar het materiaal dat je op een lijstje wil bewaren
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• Klik op de knop met het hartje + Zet op lijst.
• Er verschijnt nu een overzicht van je lijsten.
• Klik op een lijst of maak een nieuwe lijst door in het veld Nieuwe lijst 

aanmaken een nieuwe lijstnaam te typen en vervolgens op Aanmaken te 
klikken.
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10. Mijn leestipper

Krijg dankzij Mijn leestipper gepersonaliseerde leestips van 
Nederlandstalige fictieboeken. De selectie gebeurt op basis van je 
leesvoorkeuren, leenhistoriek en de collectie boeken van je bibliotheek.

• Ga naar de website van Mijn leestipper: https://mijnleestipper.bibliotheek.be/
• Klik op de knop Ja, geef me leestips op maat.
• Meld je aan op Mijn bibliotheek.
• Heb je meerdere kaarten gekoppeld aan je account, wissel dan van kaart/

bibliotheek door te klikken op de gewenste kaart.
• Vul de gevraagde gegevens in.
• Geef Mijn leestipper de toestemming om je leenhistoriek te gebruiken.
• Vul de vragenlijst over je leesvoorkeuren in.
• Geef enkele graag gelezen boeken op en geef sterren aan de boeken uit de 

leenhistoriek.
• Vink aan dat je iedere maand een mail wilt ontvangen met nieuwe leestips.

Je krijgt nu een overzicht met tips gebaseerd op je leenhistoriek en boeken die 
aanwezig zijn in jouw bibliotheek.
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