Ga naar de website van de bib: https://beringen.bibliotheek.be
En klik op Aanmelden bij Mijn Bibliotheek

Je komt op het aanmeldscherm

Indien je nog geen bibliotheekprofiel hebt aangemaakt: klik op Maak een
profiel aan
Het aanmaken van een nieuw profiel gebeurt in 5 stappen

Stap 1:
Vul jouw e-mailadres in (Let op: een e-mailadres kan maar 1 keer voorkomen in
de Vlaamse database)

Stap 2:
Vul de eerste letters van de gemeente, waar jouw bib zich bevindt, in en
selecteer de gemeente uit het lijstje.

Stap 3:
Koppel jouw lidkaart en vul het eenmalig paswoord in

a. Koppel je kaartnummer: rijksregisternummer (01020345678: zonder
streepjes en punten) of kaartnummer (BERxxxxxx)
b. Paswoord in het formaat ddmmNNN: bestaat uit de dag en de maand van
de verjaardag gecombineerd met de 3 eerste letters van de familienaam
bv. : 1606BRO
OPGELET:
o Familienamen met een spatie in de eerste 3 karakters (bv. De Haes)
worden NIET geteld: DEH
o spaties en speciale tekens negeren (bv. D’hondt = DHO, Koç = KO,
Düdükcü = DDK)
o indien geen geboortedatum, de eerste 7 letters van de familienaam
o als naam minder letters bevat, enkel die letters gebruiken die er zijn
Stap 4:
Vervolledig jouw profielgegevens.
Vul alle velden in, vink aan dat je akkoord gaat en klik op Profiel aanmaken

Stap 5:
Je ontvangt een mail.

Klik op de link in deze mail om jouw profiel te bevestigen.
Deze link stuurt jou automatisch door naar het aanmeldscherm van Mijn
bibliotheek

Vul hier jouw mailadres en zelfgekozen paswoord in en klik op Aanmelden.
Je kan nu jouw bibliotheken en lidmaatschappen beheren,
jouw uitleningen bekijken en verlengen
je kan reserveringen plaatsen
en lees-, luister- en kijklijstjes aanmaken.
Let op:
Het e-mailadres moet uniek zijn, en kan geen 2 keer voorkomen in het bestand.
Indien je als ouder het mailadres gebruikt voor jezelf én de kinderen,
kan je maar 1 profiel aanmaken met dit mailadres.
Je kan de andere kaarten wel nog koppelen aan het reeds gemaakte profiel.

