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Werking voor leden 

WAAR VIND IK DE BIBLIOTHEEK? 

Ga naar de website van De Maretak VZW: https://www.demaretak.org/  

In de menubalk bovenaan klik je op de link “Bibliotheek” 

 

 

  

https://www.demaretak.org/
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AANMELDEN 

Indien een lid geïnteresseerd is om gebruik te maken van de bibliotheek zal deze 

persoon dit kunnen melden aan ‘de Maretak VZW’.  De Maretak VZW maakt dan 

een account aan voor deze persoon. Er werd voor deze procedure gekozen om te 

vermijden dat niet-leden zich kunnen aanmelden. Nadat de account werd 

opgezet zal de persoon hiervan op de hoogte gesteld worden.  

INLOGGEN 

 

 

Nu ben je ingelogd bij onze bibliotheek. 
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HOE UITLENEN? 

Opgelet! De pagina “Hoe uitlenen?” opent zich in een nieuw tabblad! 

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HANDLEIDING 

 

NIEUW TABBLAD 

Op dit nieuw tabblad vind je alleen de handleiding en uitleenvoorwaarden.  Hier 

is geen keuzemenu aan de rechterzijde voorzien omdat deze pagina ook door 

niet-leden kan geraadpleegd worden. 
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TERUG NAAR BIBLIOTHEEK 

Klik op het tabblad “Bibliotheek” om eenvoudig terug te gaan naar de bibliotheek 

en toch nog het tabblad met de uitleenvoorwaarden en link naar de handleiding 

ter beschikking te houden 
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MIJN PROFIEL 

Hier kan je -als je dat wenst- jouw paswoord aanpassen.   

Indien je een ander of nieuw e-mailadres gaat gebruiken kan je dat ook hier 

aanpassen. 

 

 

Je krijgt nu het volgende scherm te zien waar je jouw e-mailadres kan 

aanpassen 

PASWOORD OF E-MAILADRES WIJZIGEN 
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LIJST BOEKEN 

EEN BOEK SORTEREN OF ZOEKEN 

In het menu aan de rechterzijde van de pagina klik je op het onderdeel ‘Lijst 

boeken’.  

 

Nu heb je toegang tot alle boeken van onze bibliotheek. 

De boeken staan gesorteerd in een volgorde die door het systeem zelf bepaald 

wordt.  Je kan echter zelf een manier van sorteren kiezen. 

MANIEREN VAN SORTEREN 

Titel of Auteur 

Je kan kiezen of je wil sorteren op “Titel” of op “Auteur” 
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Opklimmend of afdalend 

Je kan ook kiezen of de sortering “Opklimmend” (van A tot Z) of “Afdalend” (van 

Z tot A) dient te gebeuren. 

 

 

Nadat je jouw keuze gemaakt hebt druk je op de knop “Zoek” 

In dit voorbeeld werd gekozen voor sorteren op “Titel” en “Opklimmend” (van A 

tot Z) 
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Nu staan de boeken gesorteerd zoals jij het wil. Dit voorbeeld: op “Titel” en 

“Opklimmend” (van A tot Z) 

 

 

ZOEKEN 

 

Titel 

Als je de titel van het boek kent kan je naast de tekst “Zoek” de keuze “Titel” 

aanduiden.  In het vak ernaast vul je dan de titel van het boek in dat je zoekt. 
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Auteur 

Als je de auteur van het boek kent kan je naast de tekst “Zoek” de keuze 

“Auteur” aanduiden.  In het vak ernaast vul je dan de auteur in die je zoekt. 

Onderwerp 

Als je het onderwerp van het boek kent kan je naast de tekst “Zoek” de keuze 

“Onderwerp” aanduiden.  In het vak ernaast vul je dan het onderwerp in dat je 

zoekt. 

Keyword (sleutelwoord) 

Als je het Keyword (sleutelwoord) van het boek kent kan je naast de tekst 

“Zoek” de keuze “Keyword” aanduiden.  In het vak ernaast vul je dan het 

Keyword (sleutelwoord) in dat je zoekt. 
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ISBN 

Als je het ISBN van het boek kent, kan je naast de tekst “Zoek” de keuze “ISBN” 

aanduiden.  In het vak ernaast vul je dan het ISBN in dat je zoekt. 

In onderstaand voorbeeld werd gezocht op “Auteur” en “Van Houdenhove” 

 

Opgelet: de ingegeven gegevens moeten correct zijn anders kan het systeem jou 

geen resultaten weergeven. 
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RESERVEREN 

Klik op de link naast het boek, deze brengt je naar de detailpagina van dit boek 

die de beschrijving van het boek bevat. 

 

 

 

Indien je dit boek wenst te reserveren klik je op de knop “Reserveer” 
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MOGELIJKHEDEN OM HET BOEK TE ONTVANGEN 

Telkens je op de knop “Reserveren” klikt zal er een venster openen met een 

keuze van hoe je het boek wenst te ontvangen. 

Na het klikken op de knop “Ga verder” wordt er automatisch een e-mail 

verstuurd naar de beheerder van de bibliotheek en kom je automatisch terug 

terecht op de pagina “Lijst boeken”. 

 

Contacteer mij om af te spreken hoe het boek bij mij terecht komt 
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Ik kom het boek ophalen bij een volgende activiteit van 'de Maretak' 

  

 

 

Ik kom het boek ophalen in Lubbeek (Binkom) op het adres van de zetel van de 

vereniging 
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MIJN ONTLEENDE BOEKEN 

Hier kan je zien welke boeken momenteel in jouw bezit zijn.  Indien je graag een 

verlenging aanvraagt voor één of meerdere boeken kan je hier de titels 

raadplegen. 
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VERLENGING 

Opgelet: U kan maar één keer een verlening voor een boek/en 

aanvragen. 

Om een ontlening(en) te verlengen gaat u als volgt te werk: 

1) stuur dan een e-mail naar bibliotheek@demaretak.org  

2) vermeld in de titel: Verlenging van een ontlening 

3) vermeld in het tekstgedeelte de titel(s) van de te verlengen boek(en) 

Na verlenging door de beheerder van de bibliotheek ontvangt u een mail ter 

bevestiging van de annulering 

 

MIJN RESERVATIES 

Hier kan je zien welke boeken momenteel door jou gereserveerd zijn.  Indien je 

graag een annulering aanvraagt voor één of meerdere boeken kan je hier de 

titels raadplegen. 

 

mailto:bibliotheek@demaretak.org
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ANNULEREN VAN EEN RESERVATIE 

Wenst u een gereserveerd boek te annuleren ga dan als volgt te werk: 

1) stuur dan een e-mail naar bibliotheek@demaretak.org  

2) vermeld in de titel: Annulering van een reservatie 

3) vermeld in het tekstgedeelte de titel(s) van de te annuleren boek(en)  

Na annulering door de beheerder van de bibliotheek ontvangt u een mail ter 

bevestiging van de annulering 

 

  

mailto:bibliotheek@demaretak.org
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VAN RESERVERING TOT ONTLENING 

HOE VERLOOPT DE ONTLENING NADAT JE GERESERVEERD HEBT?   

De beheerder van de bibliotheek krijgt een melding binnen wanneer iemand een 

boek reserveert. Achterliggend in het systeem kan de beheerder zien welk boek 

en wie de reservering gemaakt heeft.  

De beheerder van de bibliotheek stuurt dan een mail om te bevestigen dat de 

reservatie(s) van het boek/de boeken (max. 3) ontvangen werd(en) en de 

manier van ontvangst die gekozen werd. 

Ziehier een voorbeeld van de mail 

 

 

Zodra het boek overhandigd is zal de beheerder van de bibliotheek het boek via 

het systeem op ‘ontleend’ zetten Opgelet! De ontleendatum verschijnt volgens 

het Amerikaans systeem (MM/DD/JJ). 
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HERINNERINGEN VAN DE BEHEERDER 

EÉN WEEK VOOR VERVALDAG 

Eén week voor vervaldag zal u van de beheerder van de bibliotheek een e-mail 

ontvangen om u eraan te herinneren dat het boek(en) binnen een week moet 

ingeleverd worden. 

Opgelet na vervaldag worden er kosten aangerekend! (€0.50 per boek per dag) 

 

 

VERVALDAG 

Op vervaldag zal u van de beheerder van de bibliotheek een e-mail ontvangen 

om u eraan te herinneren dat vandaag de uiterste vervaldag is voor het inleveren 

van het boek(en).   

Opgelet na vervaldag worden er kosten aangerekend! (€0.50 per boek per dag) 
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VERVALLEN 

Eén week na vervaldag zal u van de beheerder van de bibliotheek een e-mail 

ontvangen om u te melden dat de vervaldag voor het inleveren van het boek(en) 

met één week verstreken is. 

Opgelet na vervaldag worden er kosten aangerekend! (€0.50 per boek per dag) 
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UITLOGGEN 

 

 

Daarna krijgt u het volgende scherm waar u nog eens moet bevestigen om uit te 

loggen. 

 

U bent nu uitgelogd en krijgt het beginscherm van onze website te zien. 

 


