uitpas, uw spaar- en voordeelkaart
voor cultuur, sport & vrije tijd

UiTPAS
EEN SPAARKAART VOOR IEDEREEN
Voor iedereen, Gentenaar of niet-Gentenaar, is de UiTPAS een spaarkaart.
Zwemmen, sporten, jeugdkampen, bibliotheken, toneel, film, muziek… :
U geniet van uw favoriete uitstap en spaart tegelijk punten.
Voor die punten krijgt u dan:
• een korting
• een gratis ticket
• een cadeau
In ruil voor 10 punten krijgt u bijvoorbeeld korting op uw ticket voor het subtropisch
zwemparadijs van Lago Gent Rozebroeken.
In ruil voor 10 tot 20 punten worden regelmatig gratis tickets aangeboden voor
tentoonstellingen, concerten of voorstellingen van culturele partners,
zoals bijvoorbeeld Campo of De Centrale.

opgelet
Een UiTPAS is persoonlijk en staat op naam.
U kunt hem dus niet delen of doorgeven aan iemand anders.

MET KANSENTARIEF: EEN SPAARKAART ÉN KORTINGSKAART
U bent gedomicilieerd in Gent, Merelbeke of Destelbergen en hebt recht op verhoogde
tegemoetkoming of bent in schuldbemiddeling? Dan hebt u recht op een UiTPAS met
kansentarief. Die ziet er helemaal hetzelfde uit als een gewone UiTPAS.
Het enige verschil is dat u automatisch 80% korting krijgt voor elke UiTPAS-activiteit.
Ook in erkende sociale restaurants krijgt u korting. Voor u is de UiTPAS dus
een spaarkaart én een kortingskaart!
De UiTPAS met kansentarief kost ook minder.
Hebt u vragen over verhoogde tegemoetkoming?
Neem dan contact op met uw ziekenfonds.
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WAAR GEBRUIKT U DE UiTPAS?
• in alle zwembaden, bibliotheken en musea
• voor sportcursussen en sportkampen
• voor jeugdkampen en jeugdbewegingen
• voor theatervoorstellingen
• voor muziekvoorstellingen
• ...
Kortom, voor culturele, jeugd- en sportactiviteiten in Gent, Merelbeke en Destelbergen.
En er komen altijd nieuwe activiteiten bij!
Surf daarom naar www.uitingent.be om te zien waar u uw UiTPAS kunt gebruiken.
U krijgt bij aankoop van uw UiTPAS ook een lijst van alle organisaties waar u met
uw UiTPAS terechtkunt.

WELKOMSTCADEAUS
Zin gekregen om een UiTPAS aan te kopen?
We verwelkomen u met open armen én met enkele verrassingen!
Als u een UiTPAS koopt, krijgt u al meteen gratis:
• 1 museumbezoek
• 1 zwembeurt in een van de Gentse zwembaden
• 1 zwembeurt in het zwembad van Merelbeke
• 1 fiets- of wandelkaart van Destelbergen (te krijgen in een verkooppunt in Destelbergen)
• 1 Trage Wegen wandelkaart van Merelbeke (te krijgen in gemeentehuis Merelbeke)
• 3 welkomstpunten
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HOEVEEL KOST EEN UiTPAS?
• Een UiTPAS kost 5 euro.
U betaalt dat bedrag 1 keer: uw UiTPAS is dan onbeperkt geldig.
• Kinderen en jongeren (tot 18 jaar) betalen 2 euro.

UiTPAS
WAT BRENGT U MEE BIJ AANKOOP?
1.		 U kan een UiTPAS kopen voor uzelf met uw identiteitskaart maar ook voor iemand
anders met zijn/haar identiteitskaart.
Voor een kind tot 12 jaar is een Kids-ID of een klevertje van de mutualiteit ook goed.

• Een UiTPAS met kansentarief kost 1 euro.
U betaalt dat bedrag 1 keer. Elk jaar in december kijken we of u nog altijd recht hebt
op een UiTPAS met kansentarief.

2. Heeft u recht op een UiTPAS met kansentarief, breng dan uw identiteitskaart
en één van de volgende attesten mee:
		 • attest van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
		 • attest van schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer
		 • attest van leefloon
		 Het attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
3. Als u recht hebt op een UiTPAS met kansentarief, heeft elk gezinslid ten laste
		 dat op uw adres gedomicilieerd is dat ook.
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GENTINFOPUNT OCMW DE KNOOP
Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg

WAAR TE KOOP?

maandag - vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur
STADSWINKEL
Botermarkt 17A, 9000 Gent
maandag - vrijdag van 9 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur
UITBUREAU
Veldstraat 82b, 9000 Gent

maandag - vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur

zaterdag van 10.30 tot 16 uur

GENTINFOPUNT OCMW GENT NOORD
Edward Anseeleplein 7, 9000 Gent

MOBIEL DIENSTENCENTRUM
Wekelijks:
Station Gent-Dampoort

Station Gent-Sint-Pieters

maandag van 11 tot 13.30 uur

dinsdag van 11 tot 13.30 uur

en van 14 tot 19 uur

en van 14 tot 19 uur

Brugse Poort - E. Seghersplein

Bloemekenswijk, E. Van Beverenplein

woensdag van 10 tot 12.30 uur

vrijdag van 10 tot 12.30 uur

en van 13 tot 18 uur

en van 13 tot 18 uur

Tweewekelijks:
Sint-Kruis-Winkel, G. De Baetsplaats
donderdag van 14 tot 18 uur
JEUGDDIENST
Kammerstraat 12, 9000 Gent
maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 17 uur, dinsdag van 13.30 tot 17 uur, op donderdag gesloten
HOOFDBIBLIOTHEEK DE KROOK (geen UiTPAS met kansentarief )
Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent
maandag - zaterdag van 10 tot 19 uur,
donderdag open tot 21 uur
GENTINFOPUNT OCMW CAMPUS PRINS FILIP (OCMW JUBILEUMLA AN)
Jubileumlaan 217, 9000 Gent
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maandag - vrijdag van 8.30 tot 17 uur
GENTINFOPUNT OCMW SINT-AMANDSBERG
Wittemolenstraat 89, 9040 Sint-Amandsberg

maandag - vrijdag van 10.30 tot 17 uur

maandag - vrijdag van 8.30 tot 17 uur

GENTINFOPUNT OCMW SINT-MARTENSSTR A AT
Sint-Martensstraat 13, 9000 Gent

maandag - vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur
GENTINFOPUNT OCMW BRUGSE POORT
Kempstraat 150A, 9000 Gent
maandag - vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur
GENTINFOPUNT OCMW NIEUW GENT
Rerum Novarumplein 180, 9000 Gent
maandag - vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur
GENTINFOPUNT OCMW BLOEMEKENSWIJK
Franscisco Ferrerlaan 273A, 9000 Gent
maandag - vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur
DIENSTENCENTRUM DRONGEN
Drongenplein 4, 9031 Drongen
maandag, woensdag, vrijdag: van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur
DIENSTENCENTRUM SINT-DENIJS-WESTREM
Gemeenteplein 2, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Openingsuren: maandag, woensdag, vrijdag: van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur
DIENSTENCENTRUM ZWIJNA ARDE
Hutsepotstraat 29 A, 9052 Zwijnaarde
Openingsuren: maandag, woensdag, vrijdag: van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur
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Bent u gedomicilieerd In Merelbeke of Destelbergen? Koop dan uw UiTPAS aan in uw
eigen gemeente. Meer info: www.merelbeke.be/uitpas en www.destelbergen.be/uitpas.
De lijst van verkooppunten groeit nog altijd. Check de website www.uitingent.be voor
een volledig overzicht van alle verkooppunten.
Bij de registratie en het gebruik van uw UiTPAS worden uw persoonsgegevens bijgehouden.
Daarbij nemen wij uw privacy bijzonder ernstig. Alle informatie over het privacybeleid
en de gebruiksvoorwaarden van UiTPAS vindt u op: www.uitingent.be/uitpas/info-en-voorwaarden.

HOE GEBRUIKT U DE UITPAS ?
als u een ticket koopt
1. U gaat naar een UiTPAS-activiteit.
2. U geeft uw UiTPAS af aan de kassamedewerker.
3. De medewerker scant uw UiTPAS.
4. Als u recht hebt op korting, krijgt u die automatisch.

om punten te sparen
1. Ga voor, tijdens of na de activiteit naar een UiTPAS-zuil.
2. Hou uw UiTPAS tegen de zuil om uw punt te sparen, of scan de QR-code op de zuil
met de UiTPAS app. Op het scherm staat dan dat u 1 punt gespaard hebt.
U kunt maar 1 punt per activiteit sparen.
3. Is er geen UiTPAS-zuil? De kassamedewerker zal het punt op uw kaart zetten.
Op sommige plaatsen kunt u maar 1 punt per week sparen.

om punten te ruilen
Als u voldoende punten gespaard hebt, kunt u ze omruilen voor verschillende
interessante voordelen, zoals een korting, een gratis ticket, een cadeau …
Op www.uitingent.be vindt u altijd een overzicht van alle omruilvoordelen
en omruilplaatsen.

UiTPASZUIL
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Gentinfo via 09 210 10 10 of uitpas@stad.gent
U vindt alle info over de UiTPAS ook altijd terug
op www.uitingent.be

V.u.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2019 - 01166

VRAGEN?

