Handleiding aanvragen van boeken
uit openbare bibliotheken buiten Zeeland
Boeken die niet aanwezig zijn in een bibliotheek in Zeeland maar wel in openbare bibliotheken
buiten Zeeland, vraag je zelf aan.
Hoe vraag je aan? Het startpunt is onze catalogus. Daarna selecteer je de Nationale Bibliotheek
Catalogus. Je kiest het gewenste boek. Voor het plaatsen van de aanvraag log je in met de
gegevens van jouw bibliotheekpas. Ook word je gevraagd of je akkoord bent met de extra kosten.
Hier volgen de uitgewerkte stappen.
1. Type de zoekvraag in de zoekbalk en klik op vind

2. De collectie Zeeuwse Bibliotheken geeft: Geen records gevonden
De Nationale Bibliotheek Catalogus bevat 2 materialen die voldoen aan jouw zoekvraag.
Klik rechts in het menu op Nationale Bibliotheek Catalogus.

3. Je ziet een resultaatlijst met materiaal uit andere Openbare Bibliotheken buiten
Zeeland
Selecteer het materiaal dat je zoekt.

4. Je ziet de details van het materiaal
Onderaan in beeld klik je op de knop aanvragen

5. Je logt in met het nummer van jouw Bibliotheekpas en jouw wachtwoord

6. Je kunt vervolgens een afhaallocatie kiezen.
Ook word je gevraagd of je akkoord gaat met de kosten: € 1,50

7. Hiermee is jouw aanvraag geplaatst.
Je ontvangt een e-mailbericht via het bij ons bekende e-mailadres als je het boek kan
ophalen.

Titels die niet geleverd kunnen worden:
A. Krijg je direct bericht dat de aanvraag niet geplaatst kan worden? Misschien is het boek
uitgeleend. Wij adviseren je om het later nog een keer aan te vragen.
B. Lukt het leveren van het boek ook een 2e of 3e keer niet? Vul dan het formulier in:
www.dezb.nl/bibliotheek/lenen/aanvragen-buiten-zeeland.html
Graag erbij vermelden dat je het zelf geprobeerd hebt en welk antwoord dat je kreeg.
C. Materiaal dat niet bij een Openbare Bibliotheek aanwezig is maar wel bij een
Wetenschappelijke of Universitaire Bibliotheek vraag je ook aan via
www.dezb.nl/bibliotheek/lenen/aanvragen-buiten-zeeland.html
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