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Gebruikers account aanmaken voor Quiltersgilde Bibliotheek (Aura) 
Tot december 2016 was het alleen mogelijk om een boek te lenen van het Quiltersgilde door een 

mailtje te sturen naar de bibliotheek. Vanaf 1 december 2016 is het ook mogelijk om via de online 

portal zelf een boek aan te vragen of te verlengen, een recensie te plaatsen of om je gegevens of 

leenhistorie in te zien. 

Om van de onlinedienst gebruik te maken moet je eerst een account aanmaken. Had je al voor 1 

december 2016 een account aangemaakt, lees dan goed de informatie aan het einde van deze uitleg.  

 

Aanmaken van een account 
Om je account aan te maken heb je gegevens nodig die op je ledenkaart staan. Zorg dat je die bij de 

hand hebt. Ga naar de site van het Quiltersgilde (www.quiltersgilde.nl) en kies daar uit de menubalk 

bovenin: Wat we doen – Bibliotheek – Catalogus Bibliotheek 

 

Hiermee kom je in de online pagina van de Quiltersgilde Bibliotheek. Om een account aan te maken 

klik je in de menubalk op Mijn Auraspace 

 

In het volgende scherm klik je op: Account aanmaken 

 

Vul je gegevens in bij het volgende scherm: 

http://www.quiltersgilde.nl/
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Let op: Je naam noteer je exact zoals deze op je lidmaatschapskaart van het Quiltersgilde is 

afgedrukt. Het systeem is erg gevoelig voor spaties, streepjes enzovoort. Bij Pasnummer vul je het 

Lidnummer in zoals op de kaart vermeld. 

Het wachtwoord mag je zelf kiezen – zorg dat je dat ook even ergens noteert. 

Wanneer alle velden ingevuld zijn, klik je op Account aanmaken 

 

Inloggegevens 
Nu kun je inloggen in de bibliotheek omgeving. Je inlognaam is je lidnummer, het wachtwoord is het 

wachtwoord dat je zelf hebt ingevuld bij aanmaken van het account. 

 

Had je al een account voor 1-12-2016? 
Bij het aanmaken van de accounts voor deze nieuwe omgeving, werd gewerkt met een andere 

inlognaam dan het lidnummer. Als je dus al een account had voor de Quiltersgilde bibliotheek, dan 

gebruik je die oude inlognaam ipv het lidnummer. 

 


