Mijn Bibliotheek
Wil je ontleende materialen verlengen, je gegevens
raadplegen of een reservatie plaatsen?
Dat kan als je geregistreerd bent op mijn.bibliotheek.be
Ben je al geregistreerd? Meld je hier aan
Als je nog niet geregistreerd bent, klik dan beneden op "Maak een profiel aan" en volg de instructies:
Mijn Bibliotheek is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk systeem.
Je kan alle leden van jouw gezin koppelen aan één profiel. Zo krijg je in één oogopslag zicht op al jullie uitgeleende
materialen, uitleentermijnen, enz. Dat maakt het verlengen van boeken, dvd’s, cd’s, … voor al je gezinsleden heel wat
gemakkelijker en zo vermijd je boetes.
 Je kan vanop één plek al je lidmaatschappen van verschillende Vlaamse bibliotheken beheren.
 Je kan de catalogus raadplegen.
 Je kan het Gopress Krantenarchief thuis raadplegen.
 Je kan Fundels digitale prentenboeken uitlenen.
Kortom, je vindt de volledige on-line dienstverlening van de bib op één plaats!
In onze catalogus https://maaseik.bibliotheek.be zie je bovenaan de knop “Aanmelden bij Mijn Bibliotheek”.
Ondervind je problemen bij de registratie, de koppeling met je lidmaatschap, het verlengen of reserveren? Neem
dan gerust contact op met de bib en wij helpen je op weg (089 564 074 of bibliotheek@maaseik.be)

Herinneringsmails!
De vervaldatum van je uitleningen uit het oog verloren? Dan kan de boete snel oplopen...
We doen er echter alles aan om dat te vermijden. Als je dat wil, sturen we je een mailtje wanneer die vervaldatum
in zicht komt.
Wat moet je hiervoor doen? Simpel. Gewoon even je e-mailadres doorgeven. Dit kan op twee manieren.
 Aan de balie in de bib
 Via Mijn bibliotheek
Let op: Deze herinneringsmail is een extra vorm van dienstverlening die de lener geenszins ontlast van zijn
verantwoordelijkheid de materialen op tijd weer in te leveren. Ook wanneer de e-mail om welke reden dan ook niet
goed wordt ontvangen, moet je je aan de vervaldatum houden.

Contactinformatie
bibliotheek - hoofdfiliaal Maaseik
Bibliotheek
Bleumerstraat 68
3680 Maaseik

089 564 074
 bibliotheek@maaseik.be

openingsuren

Vandaag open van 12:30 tot 18:00
Morgen open van 12:30 tot 18:00
Alle informatie

Contactpersonen
Karla De Greeve

