Procedure Online inschrijving Bibliotheek Het Groene Hart
Online inschrijven/ aanmaken wachtwoord/ aanmaken e-book account bij voorkeur via pc of laptop.
(NIET VIA TABLET OF SMARTPHONE)



Ga naar de website van de bibliotheek Het Groene Hart www.bibliotheekhetgroenehart.nl
Kies rechtsboven voor lid worden




Je komt in onderstaand scherm om je in te schrijven als bibliotheeklid.
Maak een keuze voor het abonnement dat jij wilt



Klik op de knop inschrijven van het door jouw gekozen abonnement en je komt in het
inschrijfformulier zie onderstaande scherm

Online inschrijfformulier





Vul alle gegevens in. Op basis van de ingevulde gegevens kunt u kiezen uit een abonnement.
Ook kunt u kiezen bij welke vestiging u wilt worden ingeschreven.
Onderaan zet u een vinkje om akkoord te gaan met de voorwaarden. Dit is nodig om verder
te gaan met de inschrijving.

In onderstaand scherm kun je zien dat de gegevens van keuze abonnement en vestiging
ingevuld zijn.



Klik op knop Verder en u ontvangt een bevestiging dat u bent ingeschreven. (zie hieronder)



Op basis van de online inschrijving ontvang je onderstaande mail.








‘U kunt u pas afhalen’ is niet mogelijk.
Stuur een mail naar de klantenservice klantenservice@bibliotheekhgh.nl met je gegevens en
het verzoek een definitief pasnummer te ontvangen. Je ontvangt vervolgens het definitieve
pasnummer via de mail.
Vervolgens ontvangt u een mail om uw inschrijving te bevestigen/controleren.
Klik op de tekst ‘Klik hier om te bevestigen’.

Als je bovenstaande hebt gedaan, kom je in onderstaand scherm om je inschrijving definitief
te bevestigen.




Vul de gebruikersnaam in die je zelf gekozen hebt bij de inschrijving (dus niet het
klantnummer of tijdelijk pasnummer dat in de bevestigingsmail staat)
Vervolgens het wachtwoord dat u gekozen bij de inschrijven. Klik tot slot op aanmelden.



Als je in bovenstaand scherm op aanmelden hebt geklikt, kom je in Mijn Menu (zie
hieronder).



Als je klikt op de knop Mijn gegevens kom je in onderstaand scherm en kun je je gegevens
beheren.









Klik nu in bovenstaand scherm op tekst terug rechtsboven en je komt weer in het
hoofdmenu.
Klik op de knop Menu rechtsboven om uit te loggen.

Nadat je de Klantenservice klantenservice@bibliotheekhgh.nl hebt gemaild met je gegevens
en het verzoek een definitief pasnummer te ontvangen, wordt deze z.s.m. per mail
verzonden.
Pas nà ontvangst van het definitieve pasnummer kun je een account aanmaken bij de online
bibliotheek voor het lenen van e-books.
ADVIES: GEBRUIK HETZELFDE WACHTWOORD DAT U GEKOZEN HEBT BIJ DE ONLINE
INSCHRIJVING. DIT OM VERWARRING TE VOORKOMEN.

