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E-books van 
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Altijd en overal boeken bij je

Gratis voor Bibliotheekleden

24/7 boeken lenen en lezen

Iedere maand nieuwe boeken 

Keuze uit duizenden boeken

Legaal e-books lezen

Voor e-reader, tablet, smart- 

     phone en pc/laptop
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e-books
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5Adobe ID aanmaken en Adobe 
Digital Editions (ADE) installeren 
(eenmalig)

•	 Ga naar adobe.com/nl op je pc/laptop
•	 Klik rechts bovenin op ‘Aanmelden’, 

kies ‘een adobe_ID ophalen’ en volg de 
stappen
Bewaar je Adobe ID goed, je hebt deze nodig
om je e-reader te autoriseren

•	 Ga naar www.adobe.com/nl/products/
digital-editions/download.html

•	 Kies de juiste link om de nieuwste versie 
van ADE voor Windows of Mac te
downloaden 

•	 Na het volgen van de stappen wordt ADE 
geïnstalleerd op je computer

Computer en e-reader autoriseren 
(eenmalig)

•	 Start ADE en sluit je e-reader aan op de 
computer

•	 Klik op menu ‘Help’ en kies ‘Computer  
autoriseren’ en volg de stappen

•	 Selecteer nu de e-reader en klik op het 
tandwieltje rechtsboven 

•	 Klik nu op ‘Apparaat autoriseren’ en volg 
de stappen

E-book uitzoeken
(maximaal 10 e-books per 3 weken)

•	 Ga naar bibliotheek.nl/ebooks
•	 Vink filter ‘Geschikt voor de e-reader aan’
•	 Kies een e-book uit de collectie
•	 Log in met je e-mailadres en wachtwoord 

van je webaccount
•	 Kies het gewenste formaat (e-reader)
•	 Bestel en download het e-book
•	 Open het e-book met ADE

E-book kopiëren naar je e-reader

•	 Klik in ADE linksboven op ‘Bibliotheek’ 
•	 Geef een rechtermuisklik op het gewens-

te e-book
•	 Kies ‘Kopiëren naar computer/apparaat’ 

en klik op  ‘e-reader’
 
Veel leesplezier!

Hulp nodig?

Op bibliotheek.nl/ebooks vind je een uitgebreide
handleiding van alle stappen onder het kopje 
‘Veelgestelde vragen’. 

Of vraag bij je Bibliotheek of ze bijeenkomsten 
over e-books organiseren die je kunt bijwonen.

e-books
voor je e-reader

1 Webaccount aanmaken 
(eenmalig) 

Let op: voor deze stap heb je je bibiotheekpas 
nodig!

•	 Ga naar bibliotheek.nl/ebooks 
•	 Kies voor  ‘Aanmaken webaccount’  en 

volg de stappen
•	 Check je e-mail en activeer je account 


