
 

 

 

 
 

Stappenplan voor lenen van e-books en 

luisterboeken via de Online Bibliotheek 

 

Bij de Online Bibliotheek kunt u gratis e-books en luisterboeken lenen, welke u vervolgens in de 

bijbehorende apps kunt openen.  

Om hiervan gebruik te kunnen maken heeft u een geldig bibliotheek abonnement nodig. 

1) Ga naar https://www.bibliotheekdekempen.nl/ en klik rechtsboven op Mijn Menu. 

2) U wordt door gestuurd naar de catalogus. Klik hier rechts bovenin op Aanmelden. 

3) Uw Gebruikersnaam is het lenernummer wat op uw pas staat. Deze begint met 26681. Indien u 

hier niet heeft ingelogd sinds november 2019, is uw wachtwoord de maand en het jaartal van 

uw geboortedatum (mmjj). Maak in dat geval na inloggen meteen een nieuw wachtwoord aan, 

links in het menu onder Voorkeuren. 

4) Als inloggen lukt, kunt u doorgaan naar stap 5. 

Indien inloggen niet lukt, neemt u contact op met info@bibliotheekdekempen.nl – Geef hierbij altijd uw 

lenernummer door. Wij kunnen controleren of uw pas nog geldig is, en uw wachtwoord resetten. 

5) Ga naar https://www.onlinebibliotheek.nl/ en klik rechtsboven op Registeren. 

6) Er volgt een pagina met uitleg over het registeren. Klik onderaan op de knop Registreren. 

7) U wordt nu naar een login scherm gestuurd. Klik op pasnummer en gebruik de inloggegevens die 

u op de site van Bibliotheek De Kempen gebruikt. Let op: Indien u zojuist uw wachtwoord heeft 

veranderd, wacht u 10 minuten voor u naar dit login scherm gaat. 

8) U heeft voor registratie een emailadres nodig wat bij de Online Bibliotheek nog niet in gebruik 

is. Denk hieraan als meerdere gezinsleden zich aan willen melden. 

9) De Online Bibliotheek stelt strengere eisen aan uw wachtwoord. Het kan zijn dat u niet 

hetzelfde wachtwoord kunt gebruiken als op de website van Bibliotheek De Kempen. Onthoudt 

dat dit twee aparte accounts zijn. 

10) Indien het niet lukt om te registreren, kunt u contact opnemen met de klantenservice van de 

Online Bibliotheek. U vindt hiervoor een contactformulier op 

https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/contact.html 

 

De app die u nodig heeft voor het lezen van de e-books heet E-Books van ontwikkelaar Koninklijke 

Bibliotheek. Er zijn ook e-books die te downloaden zijn voor uw e-reader. 

De app voor de luisterboeken heet LuisterBieb van ontwikkelaar Koninklijke Bibliotheek. 

Beide apps zijn te vinden via de Google Play Store en de App Store. 
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