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Nu te koop in Gent!
De UiTPAS Gent is op diverse plaatsen in Gent te
koop: de Stadswinkel, de Jeugddienst, hoofdbibliotheek Gent Zuid, het Mobiel Dienstencentrum en Uitbureau.

UW

Opgelet: de UitPAS aan kansentarief is enkel te
koop in de Stadswinkel en het mobiel Dienstencentrum.

VOORDEELKAART
VOOR CULTUUR
SPORT
EN VRIJE TIJD

Een actuele lijst van verkooppunten met hun
adressen vindt u altijd op www.uitingent.be/uitpas.

UiTPAS op zak? Zo gebruikt u hem:

Er staat ook een scanner. Als u uw UiTPAS scant,
krijg u een UiTpunt. Scannen kan voor, tijdens of
na de activiteit, maar niet meer dan één keer per
activiteit.
Wilt u bovendien als eerste op de hoogte zijn van
nieuwe acties en omruilvoordelen, schrijf u dan
ook in op onze wekelijkse UiTmail of contacteer
hiervoor de Stadswinkel.
Als u voldoende UiTpunten bijeengespaard hebt,
kunt u ze inwisselen voor een ruilvoordeel.
Check hiervoor regelmatig www.uitingent.be en
laat u verrassen!

Meer weten over UiTPAS?
Surf naar www.uitingent.be of bel naar Gentinfo
op 09 210 10 10 (van maandag tot en met zaterdag
van 8 tot 19 uur).
		 @UiTPASGent
		 www.facebook.com/uitingent
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Surf naar www.uitingent.be om te zien voor welke
activiteiten u uw UiTPAS kunt gebruiken.
Op de plaats van de activiteit houdt u uw pas tegen
de speciale UiTPAS-lezer. Zo kan de UiTorganisator
zien hoeveel u moet betalen en of u korting krijgt.

Hebt u een laag inkomen?
Dan krijgt u nóg meer voordelen!

In Gent valt altijd wel iets leuks te beleven: een
opzwepend concert, een grappig poppentheater
met de kinderen, een leerrijk museumbezoek, een
sportieve namiddag met vrienden… Het aanbod
is eindeloos. En met de UiTPAS op zak worden
die uitstapjes nog leuker, want dan krijgt u extra
voordelen.

Woont u in Gent en komt u in aanmerking voor verhoogde
tegemoetkoming of bent u in schuldbemiddeling? Dan betaalt u slechts 1 euro voor uw UiTPAS en krijgt u korting
als u deelneemt aan activiteiten van de UiTorganisatoren.

Gratis extra’s
als u nu uw UiTPAS koopt
Als u nu een UiTPAS koopt, krijgt u al meteen
een aantal welkomstvoordelen:

Een spaar- en voordeelkaart …
UiTPAS Gent is een digitale kaart waarmee u aan sport en
cultuur kunt doen en kunt deelnemen aan jeugdactiviteiten.
Met de kaart spaart u UiTpunten. Die kunt u omruilen voor
korting, een cadeau of een ander voordeel.

… voor jong en oud uit Gent en daarbuiten
UitPAS Gent is er voor zowel Gentenaars als niet-Gentenaars
vanaf 3 jaar. De UiTPAS staat op naam. Ieder lid van uw
gezin heeft dus een eigen pas nodig.

Een heleboel extra voordelen
voor een prikje
De basisprijs voor een UiTPAS is 5 euro. Kinderen van 3 tot
18 jaar betalen 2 euro.

•
•
•
•

een gratis zwembeurt
een gratis museumbezoek
drie welkomstpunten
een handig gadget

