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KLASBEZOEKEN Bibliotheek Gent – Hoe reserveren 

 

I. Voor de klanten 

 

1. Via de link komt je rechtstreeks terecht op het boekingsplatform1. 

Hier moet je eerst een keuze maken tussen het aanbod van de wijkbibliotheek of de 

Hoofdbibliotheek, soort klasbezoek en (wijk)bibliotheek kiezen voor je een datum en 

tijdstip kunt selecteren. Wat je te zien krijgt is het resultaat van die eerste keuze(s).  Als je 

bijvoorbeeld  Wijkbibliotheek kiest bij bibliotheek, kun je daarna enkel nog kiezen uit de 

types klasbezoeken die specifiek aan dit type bibliotheek  zijn gekoppeld. 

 

Zodra je deze drie selectiecriteria hebt gekozen, kun je uit de nog vrije data en uren een 

afspraak kiezen. Je kan slechts één afspraak tegelijk selecteren. Momenten die al geboekt 

of niet beschikbaar zijn (vakantie) verschijnen niet meer op het scherm. 

  

                                                             
1 Alle schermteksten kunnen worden aangepast! 

https://widget.onlineafspraken.nl/consumer/booking/book/key/bnfn19mgfp98-zffz18/at/0/st/0/ln/3/l/11111/t/9fcc/f/110d0111/c/00aeef,7dc473,111,00aeef,0072bc,fff,0,fff/s/550_1500/o/theme:advanced,dp:modern,interval:week/exclude/mobiledetect/output/html
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2. Na het selecteren van een datum en uur beland je automatisch op het inlogscherm. 

 

 

Je moet je minstens één keer  als nieuwe gebruiker registreren en een gebruikersaccount 

aanmaken. Daarmee kun je de volgende keren gemakkelijker reserveren en een overzicht 

krijgen van al je reservaties. (zie hierna).  
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Bij de eerste aanmelding moet je volgende velden in vullen / vervolledigen:  

Enkel het invulveld van de vakken is optioneel! 

 

 

 

Wil je je niet aanmelden met een Google- of Facebook-account, dan moet je ook een  

gebruikersnaam en paswoord kiezen.  

 

 

 

Tot slot moet je eenmalig en expliciet akkoord gaan met de privacyverklaring door het vakje 

aan te kruisen.   
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3. Om de boeking af te ronden, vul je de klas & het aantal leerlingen in (max. 50  in de 

hoofdbib en in de wijkbib 1 klas +/-25 lln) en bevestig je de afspraak. De opmerking is vrij in 

te vullen.  

 

• Voor de klasintroducties in De Krook is het maximum aantal leerlingen ingesteld op 30, 

met de vermelding dat het maximum 1 klas is van +/- 25 lln (toch is het ingesteld op 30 

omdat er klassen zijn van 27 lln bv). 

• Voor de klasuitleningen in De Krook is dit maximum ingesteld op 50. 

 

4. Na bevestiging krijg je een eindscherm met richtlijnen voor je boeking2. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Hit eindscherm is steeds hetzelfde en kan niet worden aangepast in functie van de gereserveerde workshop 
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5. Een gemaakte afspraak annuleren 

kan op twee manieren:  

• Via de rechtstreekse link in de afspraakbevestiging. 

• Via je account. 

Meld je aan op  https://onlineafspraken.nl/ voor een overzicht van je geboekte afspraken. 

Afspraken in de toekomst kun je annuleren door te klikken op de link naast de uiterste 

annulatiedatum. 

 

 

 

 

 

 

 

https://onlineafspraken.nl/

