
Wat is UiTPAS?

UiTPAS is een spaarkaart voor vrije tijd. Je kan de 
UiTPAS gebruiken voor cultuur, sport en ontspanning: 
een film, toneel, dans, sportclub, cursussen… 

Bij elke activiteit spaar je punten. Die punten kan je 
ruilen voor gratis tickets, kortingen of andere cadeaus.



Wat is UiTPAS met kansentarief?

Heb je een beperkt inkomen, dan heb je recht op een 
gratis UiTPAS met kansentarief. Hiermee spaar en ruil je 
ook UiTpunten in elke UiTPASregio. Bovendien betaal 
je minder als je naar een activiteit gaat in je eigen 
UiTPASregio.

Met een UiTPAS met kansentarief heb je recht op 
korting bij activiteiten. Je betaalt een vaste prijs:
• halve dag: 1,50 euro
• hele dag: 3 euro
• meerdaagse activiteit*: 1/4e van de prijs

* meerdaagse activiteiten zijn bijvoorbeeld meerdaagse cursussen,  

kampen en lidgelden.



Zie je het UiTPASlogo staan, dan kan je er zeker met 
je UiTPAS met kansentarief terecht. Je hoeft enkel je 
UiTPAS af te geven aan de baliemedewerker. 

De UiTPAS met kansentarief geeft je ook korting voor 
schooluitstappen in Aalst, Erpe-Mere, Haaltert, Lede 
en Ninove. Later volgen ook de scholen van Berlare, 
Dendermonde, Wetteren en Wichelen. 

Bij elke activiteit kan je ook een UiTpunt sparen. Hou je 
UiTPAS tegen de zuil en spaar je punt.

Denk je dat je in aanmerking komt? Ga zeker langs bij 
het OCMW, Sociaal huis of Welzijnsschakel in je eigen 
gemeente. Daar zoeken ze het samen met jou voor 
je gezin uit. Vergeet je identiteitskaart(en) niet mee te 
nemen. Een UiTPAS met kansentarief is geldig tot 31 
december. Elk jaar wordt opnieuw gekeken of je nog 
steeds recht hebt op het verminderd tarief.



UiTPAS blijft groeien!

UiTPAS Dender bestaat uit negen gemeenten. Woon 
je in Aalst, Berlare, Dendermonde, Erpe-Mere, Haaltert, 
Lede, Ninove, Wetteren en Wichelen, dan kan je een 
UiTPAS Dender aankopen. 

Uiteraard kan je punten sparen en ruilen 
in al deze gemeenten, maar ook in andere 
UiTPASregio’s.

Vergeet dus zeker je UiTPAS niet als je naar Brussel, 
Gent, Oostende, Leuven, Mechelen … gaat! De UiTPAS 
ziet er in elke regio anders uit, maar werkt overal op 
dezelfde manier.



Koop je UiTPAS …

Een UiTPAS kost 5 euro. Ben je minderjarig, dan betaal 
je 2 euro. De UiTPAS blijft geldig. Een UiTPAS met 
kansentarief is gratis, maar moet wel elk jaar opnieuw 
worden verlengd. 

Bovendien krijg je bij aankoop van een UiTPAS meteen een 
heleboel voordelen in de hele UiTPAS Denderregio, zoals:
• gratis minigolf in Berlare
• wandelkaart in Lede en Erpe-Mere
• (korting op) een zwembeurt in Aalst, Ninove, 

Wetteren en Dendermonde
• gratis gadget in Haaltert
• gratis drankbonnetjes, vrij te gebruiken bij een 

voorstelling van Muskuton in Wichelen

Er staan ook meteen 3 UiTpunten op je UiTPAS.
Vergeet je identiteitskaart niet wanneer je een 
UiTPAS komt halen.



… spaar je UiTpunt …

Met je UiTPAS spaar je een UiTpunt bij activiteiten 
van de gemeenten, maar ook bij verenigingen of 
privé-aanbod. Je kan zowel UiTpunten sparen bij 
betalende activiteiten als bij activiteiten die gratis zijn. 
Sparen doe je door je UiTPAS tegen de UiTPASzuil
te houden of door je UiTPAS te laten scannen bij 
een baliemedewerker. Heb je een UiTPAS met 
kansentarief, dan kan je niet enkel een UiTpunt 
sparen, maar heb je ook recht op korting bij aankoop 
van een ticket. Zie je ergens een UiTPASlogo? Dan kan 
je er punten sparen én is er kansentarief mogelijk.



… en doe je voordeel!

Heb je genoeg punten gespaard? Dan kan je deze 
ruilen voor allerlei UiTPAS-voordelen. 
Kortingen, gratis tickets, gadgets, unieke cadeaus … 
Er is steeds een wisselend aanbod. 

Een overzicht van de ruilvoordelen vind je in je 
gemeenteblad, op www.UiTPASdender.be of de 
Facebookpagina UiTPASDender. Voorbeelden zijn:
• gebruik van de gemeentelijke tandem (Berlare)
• korting in GC De Volkskring (Lede)
• een handige draagtas voor je bibliotheekbezoek 

(bibliotheek Schellebelle)
• een kopje koffie in het stedelijk museum (Aalst)
• gratis naar een filmvoorstelling 

in cc De Plomblom (Ninove)
• gratis wandelkaart ‘De Streekspiegel’ (Haaltert)
• gratis winkelkarmunt (bibliotheek Erpe-Mere)




