
STAPPENPLAN “HOE MAAK IK EEN MIJN BIBLIOTHEEK-ACCOUNT?” 

1. Surf naar de website van Bibliotheek Oostende: https://oostende.bibliotheek.be/ 

Klik rechts bovenaan op de knop ‘Aanmelden bij Mijn Bibliotheek’. 

 

 

Klik op ‘Maak een profiel aan’. 

 

https://oostende.bibliotheek.be/


2. Vul je e-mailadres in en klik erna op ‘Ga verder’. 

 

 

3. Vul de bibliotheek in waarbij je lid bent. 

Tik je Oostende (met hoofdletter!) in, dan verschijnt er automatisch een kadertje met 

‘Oostende (Bibliotheek Oostende)’. Daarop klik je, daarna klik opnieuw op ‘Ga verder’. 

 

 

  



4. Vul je bibliotheekkaartnummer of rijksregisternummer in en maak een paswoord aan. 

 Nummer: 

Gebruik je een blauw bibliotheekpasje dan vind je het bibliotheekkaartnummer op de 

achterkant. Het begint met 8400 en telt in totaal 10 cijfers. 

Gebruik je je identiteitskaart dan vind je het rijksregisternummer ook op de achterkant 

van je kaart. Het begint met je geboortedatum (JJMMDD). 

 

 Paswoord: 

Je paswoord vorm je met de dag en maand van je geboortedatum en de eerste drie 

letters van je familienaam.  

 vb. Jan Peeters werd geboren op 08/12/1970, dat wordt dan 0812PEE 

Geen zorgen, je kan het paswoord later aanpassen naar iets anders. 

Klik ook opnieuw op ‘Ga verder’. 

 

  



5. Om je profiel te vervolledigen moet je nog een aantal bijkomende gegevens invullen. 

Klik zeker op ‘Opslaan’ als je klaar bent. 

 

 

Voila! Nu kan je aan de slag met je Mijn Bibliotheek-account.  

Een handige tool om: 

- boeken te reserveren  

- boeken te verlengen 

- je uitleningen te raadplegen 

- je reserveringen te raadplegen 

- je openstaande bedragen te raadplegen 

- je leenhistoriek te raadplegen 

- lijsten te maken 

Daarnaast kan je ook het lidmaatschap van je partner en/of kinderen aan je account 

toevoegen. Zo is alle informatie van je gezin verzameld via één account.  
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