
LEEN BOEKJESDIGITAAL & GRATIS
Log in met jouw
Mijn Bibliotheek

profi el!

Een positieve houding ten opzichte van lezen 
zorgt ervoor dat kinderen meer gaan lezen. 
Fundels wil maar wat graag bijdragen om dat leesplezier te 
stimuleren. Dit door bestaande prenten- en leesboeken op een 
digitale manier aan te bieden met tal van speelse activiteiten.

Leesplezier op een andere manier
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Ontdek Fundels gratis!

1. Scan de QR-code op de cover
Met je smartphone of tablet.

2. Open of download de Fundels-app
Beschikbaar op Google Play en de 
App Store.

4. Download het boekje
Veel plezier! Geleende boekjes via 
een QR-code zijn 1 week geldig.

3. Ontleen het boekje
Druk op ‘Ontlenen’. Je kan meerdere 
boekjes met een QR-code scannen.

Nóg meer Fundels beleven en lenen 
kan door je aan te melden in Fundels 
met jouw ‘Mijn Bibliotheek’ profi el!

Als je lid bent van een bib met een 
Fundels abonnement kan je met jouw 
Mijn Bibliotheek-profi el, per persoon, 
7 Fundels per jaar ontlenen voor een 
periode van 4 weken per Fundel. 

Tijdens de schoolvakanties krijg je er 
zelfs nog een extraatje bij!

Scan deze QR-code voor meer informatie over Fundels

Nog meer voordeel met je
‘Mijn Bibliotheek’ profiel
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