Handleiding Leesclubshop voor leesclubs
In deze handleiding voor de Leesclubshop vindt u alle informatie die u nodig heeft om boeken te
reserveren voor uw leesclub. U kunt gedurende het hele jaar op elk willekeurig tijdstip een collectie
reserveren.

Inloggen
Ga naar https://dommeldal.biblio-shop.nl/leesclubs. Op deze website kunt u inloggen. U kunt hier
ook de catalogus met het hele aanbod aan boeken downloaden als pfd-bestand om dit, indien
gewenst, uit te printen.
Om in te loggen selecteert u bij leesclub uw leesclub door op het driehoekje te klikken. Vul
vervolgens het e-mailadres in dat bij uw leesclub hoort. Als u niet meer weet welk adres dit is, neem
dan contact op met uw contactpersoon bij uw bibliotheek. Als u het e-mailadres heeft ingevuld, klikt
u op ‘verder’.

U krijgt nu het boekenoverzicht.

Klik op het kopje ‘Titel’ om de titels op alfabetische volgorde te zetten.
Klik op het kopje ‘Achternaam Auteur’ om het boekenoverzicht op alfabetische volgorde van de
achternaam van de schrijver te zetten.
Indien u wilt weten welke titels er gedurende een bepaalde periode beschikbaar zijn, dan klikt u deze
periode aan de linkerkant aan om een overzicht hiervan te krijgen.
Bij de zoekopdracht kunt u zoeken op auteur, titel of een woord uit de titel.
Als u verdere informatie over een boek wenst of dit wil reserveren, klikt u op de knop ‘Details en
reserveren’.
Bij de details over een titel kunt u zien in welke periode een boek beschikbaar is en hoeveel
exemplaren er dan beschikbaar zijn. U vindt hier ook een beknopte beschrijving van het boek.

Reserveren
Om een titel te reserveren, selecteert u de periode waarin u de boeken wil ontvangen. U scrollt
vervolgens door naar beneden. Vul het aantal gewenste exemplaren in alsmede uw naam bij
contactpersoon. Het e-mailadres waarop u een bevestiging ontvangt, staat standaard ingevuld. Dit is
het adres waarmee u ingelogd heeft en dat bekend is bij uw contactpersoon bij de bibliotheek. Door
op de knop ‘Reserveren’ te klikken, legt u uw reservering vast. Er verschijnt na enige tijd een melding
‘Bedankt voor uw reservering’. Tegelijkertijd wordt er een bevestiging gestuurd naar uw e-mailadres.
Indien u een reservering ongedaan wil maken, neem dan contact op met de contactpersoon van uw
bibliotheek. U kunt tot 2 maanden voor de leverdatum uw reservering annuleren of het aantal
bestelde boeken wijzigen. Dit is kostenloos.

Wilt u nog een reservering plaatsen, dan kiest u ‘Terug naar het overzicht’ bovenaan de pagina. U
kunt dan op dezelfde wijze een nieuwe reservering plaatsen. Indien u klaar bent, logt u rechtsboven
uit.
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de contactpersoon bij uw bibliotheek.

