
 

MIJN BIBLIOTHEEK 
je account beheren  

 

Onze bib is altijd bereikbaar 7/7 dagen en 24/24u via onze catalogus 

hamme.bibliotheek.be en Mijn bibliotheek!  

Handig om buiten de openingsuren en om zonder je te verplaatsen titels te 

reserveren, verlengen en te bekijken. 

 

UITLENINGEN BEKIJKEN, VERLENGEN, RESERVATIES 

OPVOLGEN 

 

STAP 1 Login in bij Mijn bibliotheek 

STAP 2 Heb je slechts één kaart gekoppeld, dan kan je meteen doorklikken op 

je uitleningen of reservaties. 

 Beheer je meerdere kaarten? Klik dan eerst op de bibliotheek om de 

klantenpas(sen) te tonen met bijhorende uitleningen en reservaties. 

 Je kan de uitleningen/reservaties/betalingen/leenhistoriek ook 

terugvinden in het menu onder je login-naam. 

 

Zo ziet het scherm met je uitleningen eruit. Je kan alle titels verlengen via de 

knop rechtsboven, of een titel kiezen en daar op de Verlengknop drukken. 

 

 



 

 

Er komt nog een tussenscherm waarin gevraagd wordt om de verlenging te 

bevestigen. 

Is de reservatie gelukt? Dan krijg je dit te lezen in een groen gekleurd 

boodschap. Verlengen niet (meer) mogelijk? Dan is de boodschap over die titel 

rood gekleurd. 

 

TIP  Let goed op de nieuwe inleverdatum, want die zou wel eens kunnen 

verschillen van titel tot titel. Die datum wordt immers berekend op basis 

van je oorspronkelijke uitleendatum (+4 weken, bij eerste verlenging + 3 

weken, bij tweede verlenging + 3 weken = maximum 10 weken)   

 

LEENHISTORIEK 

Wil je graag de titels terug kunnen opzoeken, die je onlangs gelezen hebt? Kijk 

dan even na of je Leenhistoriek ingeschakeld staat. 

Hiervoor klik je op de link Leenhistoriek bij het overzicht van je bib of in het 

menu onder je login naam [rechts boven] 

 



 

 

 

Opgelet : als je meerdere kaarten hebt, moet je eerst die kaart selecteren 

waarvoor je de leenhistoriek wil activeren. 

Klik op de Nee. 

 

 

 

 

 



 

Onderaan de lijst titels die je ooit geleend hebt, krijg je de mogelijkheid om ze te 

downloaden als een csv-bestand. Dit is een bestand kan je nadien best openen 

en opslaan als een excel bestand. Zo heb je meer lay-out mogelijkheden. 

 

 

AFMELDEN 

Als je Mijn bibliotheek opent op je privé toestel (laptop, tablet, smartphone) dan 

kan je eventueel aangemeld blijven.  

Ben je ingelogd op een openbare pc of het toestel van een vriend of familielid, 

vergeet dan niet af te melden. Die optie vind je via het pijltje achter je 

inlognaam. 

 

 

 


