
Handleiding bibliotheekmaterialen bestellen 
 
1. Meld u aan  bij Mijn Bibliotheek via de website antwerpen.bibliotheek.be. 
 

 
 
2. Zoek in de catalogus op welke materialen u wil lenen en kijk zeker na of alle titels aanwezig 

zijn in de bibliotheek waar u wenst af te halen. Gebruik de filter Filialen en collecties om alleen 
te zoeken in de collectie van de bib waar u uw bestelde titels wil afhalen. 

 

 
 
3. Klik op ‘zet  op  lijst’ onder de titel die u wil aanvragen. 

 

4. Maak een nieuwe lijst aan met de naam ‘Akaartnummer_Voornaam_Naam’.  
Voorbeeld: 900001703173_Jos_Vermeulen 

 

5. Zoek de gewenste  titels op in de catalogus en voeg toe aan de lijst. De lijst mag maximaal 10 
titels bevatten. 
Let erop dat uw lijst alleen titels bevat waarvan er een exemplaar beschikbaar is in de bib waar 
u wil gaan afhalen. Als uw lijst volledig is, gaat u naar het overzicht met lijsten en klikt u op de 
lijst die u hebt aangemaakt. (voorbeeld : 900001703173_Jos_Vermeulen). 



 

6. Toon lijst en download deze als PDF met  de naam 900001703173_Jos_Vermeulen.PDF.  

 

7. Sla dit document op.  

8. Maak op antwerpen.bibliotheek.be/agenda een afspraak voor de bibliotheek waar u wil gaan 
afhalen. U krijgt op het e-mailadres dat u hebt opgegeven, een automatische  
afspraakbevesting. Stuur een antwoord op deze e-mail en voeg het PDF-bestand toe. U hoeft 
verder niets meer in te vullen.  

9. Aan de hand van deze lijst weten we exact welke titels u wenst zonder dat u daarvoor nog iets 
moet overtikken. We doen ons best om de 10 titels voor u klaar te leggen tegen het 
afgesproken tijdstip. Maar hou er rekening mee dat door de verwachte grote vraag mogelijk 
niet alle titels van de lijst kunnen worden geleverd.  

10. Neem de afspraakbevestiging mee als u de materialen komt afhalen zodat we uw pakket snel 
kunnen  terugvinden. 

 

 

 

 

 

 

* Bij bestellen van een pakket geeft u automatisch toestemming aan de bibliotheek om materialen te lenen 
op uw persoonlijke lidkaart. 


