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Let op! Om het boek te kunnen downloaden heb je internet/wifi nodig. Bij het luisteren is dit niet 
nodig. 
 
De LuisterBieb app is te downloaden via de Play Store. 
Als je deze gedownload hebt krijg je het eerst een scherm te zien met welke nieuwe boeken ze 
hebben. Deze kun je sluiten door te klikken op het kruisje onder in het scherm. 
 
Je krijgt nu het “Welkom” scherm te zien van de app. Als je nog geen account hebt klik je op 
registreren.  
Hier krijg je de vraag of je al lid bent van de bieb of niet. Mocht je al lid zijn van de bieb klik dan op JA 
en vul de bekende gegevens in. 
Als je nog geen lid bent klik je op NEE. Bij het volgende scherm vul je een e-mail adres in en de eerste 
vier cijfers van je postcode. Belangrijk is om ook het eerste vinkje aan te klikken. Als je deze namelijk 
niet aanklikt mag je de app niet in.  
Klik nu op Regristeer. 
 
Je komt nu in de LuisterBieb app. Je krijgt hier eerst uitleg over welke boeken je kan lezen. Deze kun 
je sluiten door te klikken op het kruisje. 
Als je klikt op de 3 streepjes linksboven kom je in het “Menu” terecht. Hier zie je welke boeken je aan 
het luisteren bent, welke boeken nu tijdelijk gratis zijn voor iedereen en de verschillende genres die 
je kunt kiezen. Door op het pijltje achter de naam te klikken krijg je de verschillende boeken te zien.  
 
Als je een boek hebt gevonden die je leuk lijkt om te luisteren klik je op de titel. (Je kunt ook zoeken 
naar een boek door bovenaan naast “Menu” op de knop “Zoeken” te klikken.) 
Je ziet nu in het scherm het boek staan met een Play knop. Als je hierop klikt krijg je een kort 
fragment van het boek te horen.  
Links onderin staat een i teken. Als je hierop klikt krijg je een korte samenvatting van het boek.  
Als je dit boek wilt lezen klik je op het middelste teken. Je krijgt nu de vraag of je het boek wilt 
opslaan. Klik op opslaan en het boek begint de downloaden.  
 
Bij “Mijn Luisterboeken” verschijnt nu het boek dat je gekozen hebt. Er loopt een oranje balk mee om 
aan te geven hoever het downloaden is.  
Als hij klaar is met downloaden, kan je klikken op de naam van het boek en klik je op de Play knop. Je 
boek begint nu voor te lezen! 
 
Er zijn nog een aantal knopjes die te zien zijn op dit scherm. Hier wat meer uitleg over de functie 
ervan. 

- Het pijltje met 30 erin, als je drukt op deze knop gaat het verhaal 30 seconde terug. 
- De dubbele pijltjes, met deze knoppen kun je naar het volgende hoofdstuk gaan of een 

hoofdstuk terug.  
- De spreekwolk met 1x, met deze knop kun je de snelheid van de verteller aanpassen. 

Hierdoor gaat hij sneller of langzamer praten. 
- De tijdbalk, de tijdbalk geeft aan hoe ver je bent in het hoofdstuk. Door het oranje bolletje 

vast te pakken en te verslepen spoel je vooruit in het hoofdstuk. 
- De tijdklok met 3 Z teken, als je hierop klikt kun je een slaaptimer instellen. Het boek stopt 

dan automatisch na de tijd die jij instelt. Dit kan zijn na 15 minuten, 30 minuten, 1 uur of het 
einde van het hoofdstuk. Als je het witte bolletje zelf versleept kun je een tijd instellen van 
maximaal 119 minuten. 



- Het blad met + teken erin (rechtsonder), met deze knop kun je bladwijzers toevoegen. Door 
deze bladwijzers kun je later terug gaan naar die momenten in het boek zonder te hoeven 
zoeken.  

- Het blad (rechtsboven), met deze knop kom je bij de verschillende hoofdstukken. Hier komen 
ook de bladwijzers bij te staan die je zelf hebt toegevoegd. Als je op deze klikt kom je meteen 
op het juiste moment in het boek terecht.  

 
Als je een boek wilt verwijderen of verlengen uit de lijst klik je naast “Mijn Luisterboeken” op de knop 
“Beheer”. Je ziet nu 2 knoppen “verleng” en “verwijder”. Bij “verleng” kun je aangeven welke boeken 
je wilt verlengen en bij “verwijder” kun je boeken uit je lijst verwijderen. Klik op de titels die je wilt 
verwijderen en klik onderaan op “verwijder”. 
 


