
E-boeken in 
de Bib: online 
betalen en 
preregistratie 
voor niet-
bibliotheekleden

In het najaar van 2014 start ‘E-boeken 
in de Bib’ met een nieuwe online betaal-
functie voor de e-boeken. Ook niet-
bibliotheekleden kunnen vanaf dit najaar 
proeven van de e-boeken door een test-
account te openen of te preregistreren. 
Met de nieuwe online functies willen de 
bibliotheken gebruiksdrempels wegwer-
ken en de digitale bibliotheek promi-
nenter op de kaart zetten. Zowel biblio-
theekleden als niet bibliotheekleden 
kunnen met de nieuwe online functies van 
thuis uit e-boeken lenen. Handig voor bij-
voorbeeld de drukbezette pendelaar die 
de elektronische Aspe op de trein kan 
lezen, of de minder mobiele boekenlief-
hebber die zo van e-Mortier kan genieten. 
We bekijken kort de twee nieuwe online 
modaliteiten van ‘E-boeken in de Bib’.

Met de nieuwe online betaalfunctie kan 
de gebruiker zijn of haar leentegoed 
online aankopen. Deze nieuwe betaalmo-
daliteit verdringt de e-boekenkaart niet, 
deze blijft bestaan. De online betaalfunc-
tie zit geïntegreerd in Mijn Bibliotheek. 
De gebruiker kan online veilig betalen 
met Bancontact/Mister Cash. Het online 
betalen voor deze comfortdienst vraagt 
een transactiekost van 0,50 euro voor de 
gebruiker. 

Ook niet-bibliotheekleden krijgen tij-
delijk toegang tot de E-boeken in de 
Bib-collectie dankzij online preregistra-
tie of de aanmaak van een testaccount. 
Het niet-bibliotheeklid wordt zo tijdelijk 
bibliotheeklid totdat de testaccount, al 
dan niet, na vier maanden wordt omge-
zet in een definitief bibliotheeklidmaat-
schap. Wil je meer weten over ‘E-boeken 
in de Bib’? Neem dan een kijkje op de site 
e-boeken.bibliotheek.be. 

Fleur De Meyer, Bibnet

E-boeken in de bib: de cijfers

‘E-boeken in de bib’ is een proefproject van één jaar waarin een beperkte 
collectie van actuele e-boeken in openbare bibliotheken van Vlaanderen 
worden aangeboden. Hieronder de cijfers na de vier eerste maanden 
van het project. 

Met ‘E-boeken in de Bib’ kun je via de bibliotheek e-boeken vier weken 
lenen en op jouw tablet of smartphone lezen. Alle titels kunnen zon-
der beperking binnen de bibliotheek gelezen worden. Ruim twee derde 
van de 319 openbare bibliotheken hebben ingeschreven op het aanbod. 
Samen bedienen ze een werkgebied van meer dan 5 miljoen inwoners. 

HET AANBOD
De collectie omvat 423 titels van de zes grootste uitgevers van 
Vlaanderen. De verhouding fictie en non-fictie is ongeveer 50/50. De 
e-boeken kunnen enkel uitgeleend worden tegen een betaling door de 
eindgebruiker. Daarnaast zijn er vijftien kortverhalen van hedendaagse 
Vlaamse auteurs waarvan een aantal als primeur zijn verschenen via de 
e-boeken app. 

APP DOWNlOADS
Het pilootjaar is in juni 2014 pas echt van start gegaan. Eind september, 
na vier maanden, hadden we met meer dan 200 deelnemende biblio-
theken 6000 uitleningen gerealiseerd.  De Android en Apple-apps zijn 
meer dan 20.000 keer gedownload. Apple toestellen nemen 65 procent 
van het gebruik voor zich.

HET gEBRUIK
In ‘E-boeken in de bib’ kan men op verschillende manieren lezen. Men 
kan onder meer gratis fragmenten lezen, gratis boeken lezen in de bib 
of na uitlening in de app.

TOP 5 TITElS
Het spannende boek wint van alle andere categorieën bij de uitleen. Bij 
het lezen van de gratis fragmenten duiken wel een aantal erotische titels 
op bij de meest ‘geproefde’ boeken.

Johan Delaure, Bibnet

Omschrijving type gebruik mei juni juli aug sept

Boek in de bib lezen 1060 676 477 401

Fragment lezen op het web 2315 2042 1681 1462

Uitlening via de app 810 1274 1635 1366 1002

Fragment lezen via de app 6860 7125 5889 3801

Gratis verhalen lezen 2148 2111 1602 1225

Totaal transacties 810 13657 13589 11015 7891

Auteur Titel Uitgever In Bib Uitlening

Patrick De Bruyn Vermist WPG 0 92

Camilla Läckberg IJsprinses VBK 11 78

Steve Berry De erfenis van 
de Tempeliers

VBK 8 76

Erica James Kind van haar 
vader

VBK 3 73

Jane Casey Brandbaar VBK 8 72
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