Reserveren van boeken of dvd’s/games
Als je het gewenste boek/dvd/game in de catalogus hebt gevonden kom je in
het scherm, zoals je hiernaast ziet.

Hier kun je zien of het boek/dvd/game in Venlo aanwezig is of ergens anders
en waar het staat.
Je kunt het boek/dvd/game reserveren door op deze knop te drukken. Het
wordt dan door de Bibliotheek naar jouw school gebracht, waarna je
hierover bericht krijgt (op je schoolmail!) en het boek op kunt komen halen.

Als je op reserveren drukt, dien je je aan te melden met je gebruikersnaam
(voornaam+geboorteddmm, dus bv hans3103 – geen hoofdletters en
leestekens) en je wachtwoord. Weet je je wachtwoord niet? Klik dan op
wachtwoord kwijt en volg de stappen.

Als je aangemeld bent, krijg je dit scherm te zien.
Hier kun je selecteren waar je het boek op wilt halen. Het staat standaard op
je school ingesteld, maar als je het liever ergens anders ophaalt, kan dat ook.

Ook kun je hier zien dat je de eerst volgende bent om dit boek te kunnen
lenen (of 2e of 3e enz).
Als je vervolgens op ‘Reserveer’ drukt, dan is het boek voor jou gereserveerd.
Je krijgt een mail op je schoolmailadres als het boek binnen is. Je kunt het
dan binnen 7 dagen ophalen, daarna wordt de reservering verwijderd als je
het nog niet opgehaald hebt!

LET OP: De Bibliotheek Venlo werkt niet (meer) met boetes, maar de materialen moeten wél gewoon
ingeleverd worden! Je leent het boek tenslotte. Als je het boek niet (op tijd) inlevert, krijg je eerst 2
herinneringen via je schoolmail en uiteindelijk de rekening van het boek + €5,- administratiekosten. Als
je het dan alsnog inlevert, hoef je het boek niet te betalen. De administratiekosten blijven echter wél
staan, dus die moet je dan evengoed betalen!
LEVER JE BOEKEN DUS GEWOON OP TIJD IN! (bedenk goed wat je allemaal voor leuke dingen kunt doen met €25,- die je anders
aan een -niet teruggebracht- boek uit moet geven…)

