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Hoe kunt u de UiTPAS aanvragen?

W
NIEU

• Ga naar de Stadswinkel of naar het Mobiel Dienstencentrum (zie verder in de folder voor het adres).
• Breng uw identiteitskaart mee.
• Wilt u voor uw kinderen of partner ook een UiTPAS
aanvragen? Breng dan hun identiteitskaart of
Kids-ID mee (voor kinderen jonger dan 12 jaar
volstaat een klevertje van de mutualiteit).

UW

VOORDEELKAART
VOOR CULTUUR
SPORT
EN VRIJE TIJD

• De Stadswinkel of het Mobiel Dienstencentrum gaat
na of u recht hebt om de UiTPAS met korting te
kopen. Zo ja, dan wordt uw UiTPAS onmiddellijk
voor u aangemaakt.
• Prijs: 1 euro. U krijgt er een leuk cadeautje bovenop.

Meer info nodig?
We helpen u graag verder!
Raadskelder Belfort
Botermarkt 17A
9000 Gent
Openingsuren
• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9 tot 17 uur
• woensdag van 9 tot 18 uur
• zaterdag van 9 tot 11.30 uur
Bereikbaar met het openbaar vervoer
• Trams: 1 en 4
• Bussen: 3, 17, 18, 24, 38, 39

2. Gentinfo en Mobiel Dienstencentrum

1 euro

Tel.: 09 210 10 10
Fax: 09 210 10 20
E-mail: gentinfo@stad.gent
Gentinfo is bereikbaar van maandag
tot en met zaterdag, telkens van 8 tot 19 uur.

3. www.uitingent.be/uitpas
		 @UiTPASGent
		 www.facebook.com/uitingent

www.uitingent.be
Gentinfo 09 210 10 10

V.u.: Paul Teerlinck - stadssecretaris - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent- 2015

1. Stadswinkel
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KORTINGEN MET DE UiTPAS: ENKELE VOORBEELDEN
Wat is de UiTPAS?
De UiTPAS is een kaart waarmee iedereen, die in
Gent wil genieten van cultuur, sport en jeugdactiviteiten, punten spaart. Maar voor Gentenaars met
een laag inkomen is de pas extra voordelig.
U krijgt 80% korting op uw ticket.
De UiTPAS staat op naam. Ieder lid van uw gezin
heeft dus een eigen pas nodig.
De UiTPAS is er al voor kinderen vanaf 3 jaar.

Waar krijgt u 80 % korting
met de UiTPAS?

-80

U betaalt 80 % minder voor tickets:
• in alle zwembaden van de Stad Gent
• voor alle jeugdkampen van de Stad Gent
• in alle musea van de Stad Gent
• in het Intercultureel Centrum De Centrale
• in de Handelsbeurs
• in het NTGent
• in het Muziekcentrum De Bijloke
• voor het Festival van Vlaanderen
Vanaf januari 2016 kan u met uw UiTPAS ook
korting krijgen in alle Gentse sociale restaurants.
Er komen voortdurend nieuwe plaatsen bij waar u
de UiTPAS kunt gebruiken. Hou de lijst goed in de
gaten. Dat kan op www.uitingent.be/uitpas.
Of vraag de lijst aan in de Stadswinkel, of via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.

%

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Uw kind op sportkamp:
u bespaart 65,60 euro

U gaat naar een optreden in De Centrale:
u bespaart 10,40 euro

U bent alleenstaand met een laag inkomen. U hebt
een kind van 8 jaar.

U hebt een laag inkomen. U wilt een avondje uit
naar De Centrale.

Uw kind wil graag op sportkamp via de Sportdienst
van de Stad Gent.

De normale prijs voor een ticket is 13 euro. Met
de UiTPAS betaalt u maar 2,60 euro per ticket.

Normaal kost het kamp 82 euro. Met de 80 % korting van de UiTPAS betaalt u maar 16,40 euro.

U bespaart 10,40 euro.

U bespaart dus 65,60 euro.
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