Kies uit een half miljoen
boeken, cd’s en dvd’s!
Reserveer gratis
24 uur per dag

www.obgz.nl/reserveren
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Als lid van de Bibliotheek Gelderland Zuid kun je uit al onze
vestigingen boeken, cd’s en dvd’s reserveren. Wij brengen het
materiaal naar jouw bibliotheek. Helemaal gratis!

Reserveren
via onze
website

Reserveren
via de
Wise-app

• 	Ga naar www.obgz.nl. Vul in de balk een
zoekwoord in en klik op “vind”
• Filter je resultaten in de linker kolom
•	Klik bij de titel van jouw keuze op “reserveren”
•	Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord*
en klik op “aanmelden”
•	Kies de bibliotheek waar je het materiaal
wilt ophalen
•	Kies eventueel een begin- en einddatum voor
je reservering. Daar houden we zo veel
mogelijk rekening mee.
• Klik op “reserveer”

•	Download de Bibliotheek Wise-app
•	Kies bij het installeren van de app voor
Gelderland Zuid
• Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord*
• Klik op de loep
• Vul een zoekwoord in
• Klik op “zoek”
•	Klik op de titel van jouw keuze
en klik op “reserveer”
•	Kies de bibliotheek waar je het
materiaal wilt ophalen
• Klik op “reserveer”

*H
 eb je dit nog niet? Vul dan als gebruikersnaam het nummer van je lenerspas in.
Je wachtwoord is de eerste 4 cijfers van je geboortedatum (ddmm).

Reservering geplaatst?

We brengen je reservering zo snel mogelijk naar jouw gekozen bibliotheek.
Je ontvangt een e-mail als je boek, cd of dvd binnen is. Is je e-mailadres nog niet
bekend bij ons? Vul deze dan in via “Mijn Bibliotheek“ op onze website of in de Wise-app.
Geen e-mailadres? Dan ontvang je per post een kaartje als je materiaal binnen is.
Je boek, cd of dvd ligt een week voor je klaar (sprinters twee dagen). Hulp nodig?
Vraag een van onze medewerkers of bel de klantenservice.

de Bibliotheek Gelderland Zuid
www.obgz.nl • info@obgz.nl
 Klantenservice: 024 - 327 49 11
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