
 

 

BIEBPRINTEN IN BIBLIOTHEEK LAREN 

Wil je printen vanaf je laptop of mobiel? In de bibliotheek of vanuit huis?  
Dat kan nu met de nieuwe service Biebprinten! In de bibliotheek Huizen én Bibliotheek Brinkhuis 
Laren kun je gebruik maken van deze service met bibliotheekpas en/of internetpas. 
Heb je geen pas? Je kan bij biebprinten in Laren een nieuwe Gastcode aanmaken en betalen met een 
bankpas. 

 

1. Ga naar https://biebprinten.nl of scan QR code 

2. Bibliotheekpas/internetpas: Log in met dezelfde gegevens die je 

gebruikt als je via 'Mijn Menu' inlogt. 

3. Geen pas? Klik op de button Nieuwe Gastcode 

4. Upload je bestand. De printopdracht staat nu klaar om te worden 

geprint. 

5. Ga naar de printer in de bibliotheek met je bibliotheekpas of je 

Gastcode. Neem je pas of inloggegevens van de Gastcode mee 

6. Scan je pas of typ de inlogcode van de gastcode bij de printzuil in bibliotheek Laren 

7. De print wordt nu uitgeprint 

8. De printopdracht kun je alleen op dezelfde dag uitprinten. 

 

Printen vanaf je mobiel 

Let op dat je het document of de bijlage in de mail alleen kan printen als het bestand is opgeslagen 

op je mobiel of laptop. Gebruik op je mobiel daarvoor een Cloudopslag. Zo kun je het bestand 

selecteren om het te kunnen uploaden naar Biebprinten. Cloud apps zijn bijvoorbeeld: OneDrive, 

Dropbox, GoogleDrive en de gratis App Box in Google Play of Box in Apple store. 

Kosten Biebprinten 

De service is gratis. Je betaalt alleen de printkosten: 

A4 zwart-wit    € 0,10 

A4 kleur          € 0,50 

Voorwaarden 

• Op dit moment is alleen staand A4 printen mogelijk, zwart-wit en kleur! 

• De printopdracht kun je alleen op dezelfde dag uitprinten. 

• De printopdracht wordt afgerekend bij de printer. Afrekenen kan alleen met een tegoed op 

je pas of contactloos pinnen (alleen in bibliotheek Laren). 

• De toegestane bestandstypes zijn: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg 

Heb je nog vragen? 

Vraag een medewerker van de bibliotheek of kijk op de website van de bibliotheek 

https://www.bibliotheekhlb.nl/biebprinten 

https://biebprinten.nl/
https://www.bibliotheekhlb.nl/biebprinten

