
  
 

Veelgestelde vragen over de EBSCO eBooks app 
 
Met de EBSCO eBooks app kunt u vanaf ieder mobiel toestel waar en wanneer u dat wilt toegang krijgen 
tot uw e-books. Met de applicatie kunt u onder meer: 
 
• De volledige collectie beschikbare EBSCO eBooks bekijken 
• Populaire titels reserveren 
• Titels in de app downloaden en (ook offline) lezen 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe kan ik de EBSCO eBooks app downloaden? 
De EBSCO eBooks app is beschikbaar voor: 

• iOS-apparaten (iPhone, iPad, iPod 
Touch) via de iTunes app store 

• Android-toestellen via Google Play 
Zoek naar: EBSCO eBooks 

• Voor Kindle Fire en Nook apparaten 
bekijkt u deze FAQ 
 
 

Heb ik een Adobe-ID nodig? 
Nee, u heeft geen Adobe ID nodig. Na het 
installeren van de applicatie, drukt u op 
Authorize om de app te autoriseren. 
 
 
Hoe vind ik mijn bibliotheek in de app zodat ik 
naar e-books kan zoeken? 
Na het downloaden en autoriseren van de app 
op uw toestel, dient u uw bibliotheek te 
selecteren voordat u naar e-books kunt zoeken. 
 
 

Vervolg op de volgende pagina. 

https://itunes.apple.com/us/app/ebsco-ebooks/id1022041769?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebscohost.reader
http://support.ebsco.com/knowledge_base/detail.php?id=7610


Om uw bibliotheek te vinden: 
1. Klikt u op Find Books. 
2. Selecteert u uw land in het uitklap-

menu. 
3. Selecteert u uw bibliotheek uit de lijst 

met beschikbare bibliotheken. 
4. Voert u uw EBSCO-inloggegevens in en 

klikt u op Login of Shibboleth Login 
(afhankelijk van de instellingen van uw 
organisatie). 

 
Hoe kan ik naar titels zoeken? 
Om in de app naar e-books te zoeken: 

1. Selecteert u Find Books in het menu onderaan het scherm. 
2. Voert u termen in het zoekvenster in en klikt u op het vergrootglas. 

    of 
Selecteert u een categorie in het Browse vakje of een titel van een van de beschikbare 
carrousels daaronder. 

3. Klikt u op de downloadlink van de titel die u wilt downloaden. 
 
 

Hoe kan ik een e-book downloaden? 
Om een e-book te downloaden: 

1. Klikt u op de Download (Offline) link van de titel die u naar uw toestel wilt downloaden. 
2. Logt u in in uw persoonlijke ‘My EBSCOhost’ account of selecteert u Create a new Account.  
3. Selecteert u een uitcheckperiode in het uitklapmenu en klikt u op Checkout & Download. 

De titel wordt vervolgens naar uw toestel gedownload. 
 
 
Hoe kan ik een e-book ‘teruggeven’ voordat de uitleentermijn afloopt? 
Als u klaar bent met het lezen van een titel en u wilt deze graag teruggeven aan uw bibliotheek, kunt u 
dit doen voordat de uitleentermijn verstreken is. Dit doet u als volgt: 

1. Klik op het pictogram List View in de rechterbovenhoek van de boekenplank. 
2. Selecteer het pictogram aan de rechterkant van de e-booktitel. 
3. Selecteer Return Item. 

Het e-book wordt vervolgens van uw toestel verwijderd en verschijnt niet meer op uw virtuele 
boekenplank. 


