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Uitleg over Onleihe voor buitenlandse uitgevers 
 
Het Goethe-Institut exploiteert wereldwijd fysieke bibliotheken. Sinds 2011 biedt 
het Goethe-Institut ook het lenen van e-books aan. Tot dusver kunnen hier 
voornamelijk e-books in het Duits geleend worden. Het Goethe-Institut wil 
gebruikers echter ook vertalingen van Duitse boeken in de taal van het betreffende 
land aanbieden. 
Voor het uitlenen van e-books en andere elektronische media maakt het Goethe-
Institut gebruik van Onleihe. 
Onleihe is een commercieel aanbod van de firma divibib GmbH, een bedrijf van de 
ekz-groep. Dit is een uitleensysteem voor elektronische media, dat in Duitsland en 
ook in enkele andere landen door veel, vrijwel uitsluitend openbare, bibliotheken 
gebruikt wordt. 
Het gebruiks- en uitleensysteem functioneert als volgt: 
1. Inkoop van de titels en het ter beschikking stellen door divibib 

a. De divibib sluit met de licentiegever een overeenkomst voor het gebruik 
van het e-book-programma. 
Voor elke door de divibib doorverkochte gebruikslicentie wordt een vergoeding 
aan de uitgeverij betaald, dit gebeurt per kwartaal. 

b. De licentieverlenende uitgeverij stelt divibib het e-book in het formaat 
unprotected PDF en EPUB data ter beschikking. 

c. Divibib voorziet het e-book van een DRM-beveiliging en neemt het in 
haar mediashop op. 

d. De bibliotheken als klanten van divibib kunnen een of meerdere licenties van het 
e-book in hun Onleihe-platform overnemen. Zij betalen voor elke licentie van het 
e-book een gebruiksvergoeding aan divibib, die deze op zijn beurt met de 
licentieverlenende uitgever afrekent (zoals onder 1.a beschreven). Het aantal 
licenties van een e-book-titel dat een bibliotheek inkoopt, bepaalt hoeveel 
gebruikers van deze bibliotheek deze titel lenen en lezen kunnen. Elke bibliotheek 
kan een willekeurig aantal licenties van de e-book-titels van een uitgever kopen. 

 
2. Lenen door de bibliotheekgebruikers 

a. Wijze en duur van gebruik 
Als een bibliotheek een licentie voor haar Onleihe-platform gekocht heeft, dan 
kan deze door geautoriseerde bibliotheekgebruikers geleend worden en op een 
pc of een mobiel apparaat gebruikt worden. De uitleenperiode bij e-books 
bedraagt meestal twee weken, na afloop van de uitleenperiode is het e-book 
niet meer te gebruiken. 

b. De Onleihe in openbare bibliotheken 
Om een titel te lenen moet een gebruiker bij de betreffende bibliotheek 
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aangemeld zijn. Bij een stadsbibliotheek in Duitsland kunnen zich alleen personen 
aanmelden die in de betreffende stad hun woonadres hebben. 

c. De Onleihe van het Goethe-Institut 
Normaal gesproken kunnen zich alleen personen als gebruiker van de 
Onleihe van het Goethe-Institut aanmelden, die in het betreffende land 
wonen. 
De Onleihe van het Goethe Institut is voor alle gebruikers van de Goethe-
Instituten in het buitenland toegankelijk. Als het Goethe-Institut voor zijn 
Onleihe-platform bijv. drie gebruikerslicenties van een e-book gekocht heeft, 
dan kan het e-book in alle landen, waarin het Goethe-Institut de Onleihe 
aanbiedt (zie op dewebsite van het Goethe-Institut), geleend worden, maar 
steeds maar door drie gebruikers wereldwijd tegelijkertijd. 

De Onleihe van het Goethe-Institut vindt u onder: http://www.onleihe.de/goethe- 
institut/ 

 

(Engels, Frans, Spaans, Turks …) 
Website van divibib: http://www.onleihe.net/ (in het Duits) 
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