
 

Nieuw in de bib 

 

Leen e-boeken op je eigen e-reader, 

smartphone of pc! 

 

Uitleenvoorwaarden 

1. Je kan 2 boeken tegelijk lenen 

2. De boeken staan 6 weken op je leesplank, daarna verdwijnen ze. Je kan de e-boeken ook 

sneller inleveren en nieuwe e-boeken lenen. Voor e-boeken heb je nooit een boete! 

3. Je kan 2 e-boeken tegelijk reserveren. 

4. Lenen en reserveren van e-boeken is gratis. 

 

 

 

Maak een Mijn Bibliotheekprofiel aan – hiermee moet 

je inloggen 

1. Ga naar zwevegem.bibliotheek.be 

2. Klik rechts bovenaan op ‘Aanmelden bij Mijn Bibliotheek’ 

3. Klik onderaan op ‘Maak een profiel aan’ 

4. Vul je e-mailadres in 

5. Vul je bibliotheek in (Zwevegem) 

6. Vul je rijksregister- of lenersnummer in 

7. Vul je wachtwoord in (geboortedag + geboortemaand 

+ eerste drie letters van je familienaam) 

8. Klik op volgende en maak een gebruikersprofiel aan 

door de gevraagde gegevens in te vullen 

9. Klik op profiel aanmaken en OK 

10. Je krijgt een bevestigingsmail over je nieuwe account. 

Ga naar je mailbox en klik op de link om je e-mailadres 

te verifiëren. 

 

 

  



Voor je e-boeken kan lezen op je smartphone of tablet 

1. Download de app ‘cloudLibrary by bibliotheca’ 

2. Open de app en stel je taal in: ‘Nederlands’ 

3. Selecteer je land: België. 

4. Selecteer je provincie/regio: E-boeken Vlaanderen en Brussel. 

5. Selecteer je bibliotheek: de Bib 

6. Lees en accepteer de algemene voorwaarden. 

7. Meld je aan met je Mijn Bibliotheek-profiel 

 

 

 

 

 

 

E-boeken lezen op je smartphone of tablet 

1. Open de app ‘cloudLibrary by bibliotheca’ 

2. Klik onderaan op het icoontje zoeken 

3. Geef bovenaan in de zoekbalk je zoekopdracht in (auteur of titel van je boek), of blader bij 

‘Alle’ door de verschillende leesplanken (fantasie, historisch, literair,…) 

4. Klik op het boek dat je wil lezen: 

a. Het boek is uitgeleend: je kan het boek reserveren of opslaan voor later 

b. Het boek is beschikbaar: klik op uitlenen 

c. Je kan het boek meteen beginnen lezen 

5. Bij ‘Mijn Boeken’ (icoontje onderaan) vind je de uitgeleende boeken terug. 

 

E-boeken lezen op je laptop/pc 

1. Surf naar de online bibliotheek van cloudLibrary: 

https://ebook.yourcloudlibrary.com/library/deBib/featured 

2. Klik rechtsboven op de groene balk ‘Aanmelden’, log in met je Mijn Bibliotheek-profiel en 

aanvaard de voorwaarden 

3. Geef rechts bovenaan in de zoekbalk je zoekopdracht in of blader bij ‘Browsen’ door de 

verschillende aangeboden leesplanken. 

4. Klik op het boek dat je wil lezen: 

5. Het boek is uitgeleend: je kan het boek reserveren 

6. Het boek is beschikbaar: klik op uitlenen 

7. Je kan het boek meteen beginnen lezen 

8. Bij ‘Mijn Boeken’ (linksboven) vind je de uitgeleende boeken terug. 

 

 

https://ebook.yourcloudlibrary.com/library/deBib/featured


 

Voor je e-boeken kan lezen op je e-reader 

De boeken die je leent, zijn beveiligd tegen illegaal kopiëren. Om deze beveiliging te ontsluiten, 

heb je het gratis programma Adobe Digital Editions nodig: 

1. Ga naar de website van Adobe en maak eenmalig een Adobe-id aan. Klik op ‘Nog geen lid? 

Maak een Adobe-ID aan’. 

2. Download de meest recente versie van Adobe Digital Editions op je laptop/pc: 

https://www.adobe.com/be_nl/solutions/ebook/digital-editions/download.html  

3. Installeer Adobe Digital Editions 

4. Lees en accepteer de licentie-overeenkomst 

5. Enkel voor gebruikers van MAC: geef het wachtwoord van je digitale sleutelhanger op 

je Mac in (=standaard hetzelfde als het gebruikerswachtwoord waarmee je op de computer 

inlogt). Klik op ‘Sta altijd toe’. 

6. Krijg je de vraag om je computer te autoriseren? 

a. Ga in het menu van Adobe Digital Editions naar Help > Computer autoriseren. 

b. Kies ‘Adobe-ID’ in het veld ‘e-book leverancier’. 

c. Geef het e-mailadres en wachtwoord van je Adobe-ID in. 

d. Klik op ‘autoriseren’ en OK. 

e. Vink het vakje ‘ik wil mijn computer zonder ID toestaan’ niet aan, hierdoor zou je de e-

boeken enkel op je computer kunnen lezen. 

7. Je kan nu e-boeken op je e-reader plaatsen 

 
 

E-boeken op je e-reader plaatsen 

1. Surf naar de online bibliotheek van cloudLibrary: 

https://ebook.yourcloudlibrary.com/library/deBib/featured 

2. Leen je e-boeken (zie E-boeken lezen op je laptop/pc) 

3. Open via ‘Mijn Boeken’ je leesplank 

4. Download het boek voor offline lezen 

5. Dubbelklik op de download, het boek opent automatisch in Adobe Digital Editions 

6. Sluit je e-reader met een USB-kabeltje op je pc aan 

7. Je ziet het toestel nu verschijnen in de linkerkolom van Adobe Digital Editions 

8. Sleep de boeken naar je e-reader in de linkerkolom 

9. Krijg je een foutmelding? Dan moet je je e-reader autoriseren. Dit doe je door op het 

radertje te klikken (naast je e-reader in Adobe Digital Editions) en te kiezen voor ‘Apparaat 

autoriseren’. 

10. Ontkoppel je e-reader (uitwerpen in Windows verkenner). Wacht even tot je e-reader de 

downloads verwerkt heeft, voor je het kabeltje losmaakt. Tik op een e-boek om te 

beginnen lezen. 

Heb je nog vragen? 

Contacteer ons gerust op 056 76 59 00 of bibliotheek@zwevegem.be of vraag het in de bib of 

bibus.  

We helpen je met plezier verder! 

 

https://www.adobe.com/be_nl/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://ebook.yourcloudlibrary.com/library/deBib/featured
mailto:bibliotheek@zwevegem.be

