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Snel en makkelijk zoeken in de meer dan 1000 liederen van het nieuwe
Liedboek.
Liederen selecteren en downloaden voor gebruik in de eredienst:
liturgieboekjes en beamerpresentaties.
Geen gedoe meer met briefjes of verkeerd genoteerde liednummers of
verzen tussen beamerteam en predikant: de predikant kan alle liederen van de
dienst op zijn moment alvast selecteren (dus ook een lied voor over een half
jaar alvast) en het beamerteam download en presenteert de juiste liederen.
Historie van gebruikte en gedownloade liederen wordt bijgehouden.
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Inleiding
Welkom bij www.liedboek.online!
U vraagt zich vast af wat er op deze website te vinden is. U wilt misschien een demo of een
abonnement aanvragen zodat u toegang heeft tot de meer dan 1000 liederen uit het nieuwe
Liedboek. Dit en veel meer kan op de website van Liedboek.Online
Dit hoofdstuk geeft u een ruime kijk op de website, zodat u de volgende keer in een handomdraai de
gewenste informatie kunt vinden.

De website van Liedboek.Online.
Als u eenmaal naar de website van Liedboek.Online bent genavigeerd, ziet u onderstaande
keuze opties:
Home pagina = de hoofdpagina waar u informatie kunt vinden (updates e.d.), het
inlogscherm, demofilmpje, liedsuggesties (rechterkant) en een demo/abonnement aan kunt
vragen.
Contact = hier zijn de contactgegevens te vinden van Liedboek.Online. Hier vindt u het
mailadres en de openingstijden van de helpdesk van Liedboek.Online. Voor al uw vragen,
suggesties, klachten en problemen kunt u hier terecht.
Prijzen = de huidige tarieven kunt u op deze pagina vinden.
Liedboek.nl = voor al uw vragen over het papieren liedboek/bundels navigeert u naar deze
website.
Help = een overzicht van de meest gestelde vragen over het digitale Liedboek.
Ook zijn hier de omissies en verbeterde liederen te vinden (punt 9).
Mocht uw vraag hier niet aanwezig zijn, dan is de Helpdesk voor u beschikbaar.

Introductiefilm.
Een korte uitleg over Liedboek.Online
Om dit te bekijken heeft u Internet
Explorer 9 (of later) Safari 5.1 (of later) of
Google Chrome 17 (of later) nodig.
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Een demo aanvragen
Voordat u een abonnement aanvraagt, heeft u de mogelijkheid om een demo aan te vragen. De
demo is bedoeld om het digitale Liedboek te bekijken en te testen.
De demo is een maand lang geldig, en met toegang tot niet meer dan 50 downloads (1 download = 1
couplet) per week.

U komt automatisch terecht bij het digitale bestelformulier. Wanneer u alles correct hebt ingevoerd
en verstuurd, krijgt u per ommegaande de inloggegevens bij het opgegeven e-mailadres binnen.
Welke gegevens u precies in moet vullen in het veld, wordt uitgelegd bij de volgende stap; ‘Een
abonnement aanvragen’.
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Een abonnement aanvragen
Wanneer u een abonnement (of demo) aan wilt schaffen op Liedboek.Online, is het belangrijk om
alles correct in te vullen.
Het abonnement geeft u de mogelijkheid tot 250 downloads per week. (1 download = 1 couplet)
Wanneer u alles correct heeft ingevuld, krijgt u automatisch uw inloggegevens én de factuur binnen
bij het opgegeven mailadres. Het kan voorkomen dat de mail in uw spambox terecht komt, let hier
dus goed op.

Klik op de knop ‘bestellen’ en u komt automatisch terecht bij een digitaal invulscherm.
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Uitleg, digitale bestelformulier
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Graag leggen wij u stap voor stap uit, waar u welke gegevens in moet vullen in het invulscherm.
Licentiehouder:
Graag hier uw naam invullen, of de naam van uw gemeente/kerk/Instelling.
De toegang van de Liedboek.Online licentie is voorbehouden aan de licentiehouder.
Kerkgenootschap:
Graag een keuze maken uit één van de onderstaande opties. Mocht u zich als particulier aanmelden,
of mocht uw organisatie er niet bij staan, graag de optie ‘overig’ aangeven.

Aantal kerkgangers/leerlingen bovenbouw
Het aantal kerkgangers is gebaseerd op het gemiddeld aantal personen op een zondagdienst.
Mocht u binnen uw gemeente voor meerdere kerken het digitale Liedboek willen, graag een
abonnement aanvragen pér kerkgebouw . (locatie)
Mocht u een licentie aanvragen voor een andere instelling (bijv. ziekenhuis) dan graag ook het
gemiddeld aantal personen aanhouden, dat in de dienst aanwezig is. Mocht u er niet uitkomen, dan
graag contact opnemen met de Helpdesk.
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Contactgegevens van de licentie aanvrager.
Voor het aanvragen van een abonnement is het belangrijk om de juiste contactgegevens in te vullen.
Dit is belangrijk voor uw eigen en onze administratie.
Denk er goed om dat uw mailadres juist is, de login/factuur gegevens worden naar het mailadres
verstuurd. Het mailadres is ook uw gebruikersnaam.
Liedboek.Online zal uw e-mailadres nooit aan derden verstrekken.

Adresgegevens
Graag hier de adresgegevens invullen van de licentiehouder. Dit kan uw eigen adres zijn, of het adres
van uw kerk/gemeente.

Om uw bestelling definitief te maken verzoeken wij u akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden. Mocht u willen weten welke voorwaarden dit zijn, dan kunt u klikken op de link
‘Algemene leveringsvoorwaarden’.
U krijgt na verzending van het formulier een bevestiging mail met inloggegevens, en kunt hiermee
aan de slag.
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