Bestaand Yoleo-account koppelen aan een bibliotheekpas
Als je inlogt op www.yoleo.nl krijg je vanzelf een pop-up scherm te zien waar je kunt kiezen
of je jeugdlid bent van de bibliotheek of (nog) niet.

Je bent jeugdlid van de bibliotheek
Klik op de groene knop 'Ja'.

Vink het blokje aan dat je akkoord gaat met de privacyverklaring en klik daarna op de balk
'inloggen bij de bibliotheek'. Zorg dat je je bibliotheekpasnummer en het wachtwoord bij de
hand hebt.

Je kunt nu met het pasnummer en wachtwoord van je jeugdbibliotheekpas inloggen. Let
goed op dat je op ‘pasnummer’ klikt voordat je het pasnummer invoert. Het scherm opent
zich namelijk met het veld waar een emailadres kan worden ingevoerd, je moet echter
inloggen met je pasnummer en niet met het emailadres.

Daarna kom je in je vertrouwde Yoleo-omgeving met jouw eigen boekenplank Heb je in het
verleden al boeken gekocht in Yoleo, dan staan deze nog steeds op je boekenplank. Maar
het mooiste is dat je nu álle boeken in de Yoleo-collectie kunt lenen!

Je kunt 10 boeken gedurende 3 weken lenen. Op de boekenplank kun je bij de geleende
boeken zien hoeveel dagen je ze nog kunt lenen. Is de uitleenperiode voorbij, dan verdwijnt
het boek automatisch van je boekenplank. De door jou gekochte boeken blijven uiteraard in
jouw boekenkast staan.

Heb je een boek nog niet uit? Geen probleem! Je kunt het weer opnieuw lenen en verder
lezen. Yoleo onthoudt namelijk gewoon waar je bent gebleven. Super makkelijk toch?
Mocht je geen automatisch pop-up scherm zien, dan kun je ook handmatig de koppeling tot
stand brengen.

Klik op het icoontje ‘mijn profiel’ in de bovenste bruine balk (zie pijl in bovenstaande
afbeelding). Dan komt een pop-up scherm met de mogelijkheid ‘bibliotheekgegevens’, als je
daarop klikt komt het volgende scherm in beeld:

Klik op inloggen bij de bibliotheek en doorloop dezelfde stappen als eerder in deze
handleiding aangeven.

Je bent geen jeugdlid van de bibliotheek
Klik in het pop-up scherm ‘Lid van de bibliotheek’ op de rode balk 'Nee' (ik ben geen jeugdlid
van de bibliotheek).

Je ziet dan een scherm waarbij je kunt kiezen om lid te worden van de bibliotheek of om
gewoon naar jouw Yoleo-pagina te gaan. Als je jonger bent dan 18 jaar kun je, bij bijna alle
bibliotheken, gratis jeugdlid worden. Je kunt dan alle Yoleo-boeken lenen! Als je geen
jeugdlid wordt van de bibliotheek kun je natuurlijk nog gewoon jouw eerder gekochte Yoleoboeken blijven lezen. Je kunt alleen geen nieuwe Yoleo-boeken lenen.

Als je op de gele knop klikt om lid te worden van de bibliotheek, ga je automatisch naar de
website van de online bibliotheek waar je informatie vindt over hoe je lid kunt worden van de
bibliotheek bij jou in de buurt.

Ben je jeugdlid geworden en heb je een pasnummer en wachtwoord? Ga dan op de website
van Yoleo naar 'Mijn profiel' door op jouw profielfoto te klikken. Registreer daar bij
'bibliotheekgegevens' jouw pasnummer van de bibliotheek.
Je kunt nu 10 boeken gedurende 3 weken lenen. Op de boekenplank kun je bij de geleende
boeken zien hoeveel dagen je ze nog kunt lenen. Is de uitleenperiode voorbij, dan verdwijnt
het boek automatisch van je boekenplank.
Heb je het nog niet uit? Geen paniek! Je kunt het boek gewoon weer opnieuw lenen en
verder lezen. Yoleo onthoudt namelijk gewoon waar je bent gebleven. Hoe makkelijk is dat!?

