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Wat is de UiTPAS?
De UiTPAS is een elektronische kaart die werkt zoals een klantenkaart. Je kan deze spaar- en voordeelkaart gebruiken voor culturele en sportieve
activiteiten in je vrije tijd. Je spaart punten bij activiteiten en ruilt achteraf je punten voor kortingen, gratis tickets, cadeautjes en exclusieve
voordelen.
Iedereen in Ninove kan een UiTPAS kopen en ermee punten sparen.

Terug naar boven.

Prijs
 Een UiTPAS kost 5 euro en blijft onbeperkt geldig.
 Wie jonger is dan 18 jaar, betaalt slechts 2 euro.
 Een UiTPAS met kansentarief is gratis, maar moet je elk jaar opnieuw verlengen.
Neem je identiteitskaart of Kids-ID mee van de personen voor wie je een UiTPAS gaat kopen.
Terug naar boven.

Verkooppunten
 CC De Plomblom
 bib
 sporthal ’t Sportstekske
 oud stadhuis (dienst cultuur)
Terug naar boven.

Welkomstvoordelen
Wanneer je een nieuwe UiTPAS koopt, geniet je van enkele welkomstvoordelen die je kan ophalen op hun locatie:
 3 UiTpunten
 een handige draagtas
 een gratis zwembeurt (die krijg je in het zwembad)
 2,50 euro korting op een voorstelling in cc De Plomblom (Je krijgt deze aan de balie van het CC)
 een gratis exemplaar van de 'Ninoofse oorlogsgazet' (te vinden op de dienst cultuur)
Daarnaast kan je genieten van de welkomstvoordelen uit de hele regio Dender die beschikbaar zijn op het moment van aankoop.
Terug naar boven.

Punten sparen
Als je in de vrije tijd aan sport of cultuur doet bij aangesloten verenigingen, kan je punten sparen:
 door jouw UiTPAS aan de balie te laten scannen
 door zelf jouw UiTPAS aan een spaarzuil de scannen
 door jouw UiTPAS op de smartphone van de vereniging te leggen (NFC)
Punten sparen en ruilen kan je in onze regio Dender (Ninove, Aalst, Denderleeuw, Haaltert, Erpe-Mere, Lede,
Laarne, Wetteren, Wichelen, Dendermonde en Berlare), maar ook in andere steden en gemeenten die met de
UiTPAS werken, zoals Gent, Brussel, Oostende en Kortrijk.
Kijk op uitpas.be of de vereniging of organisatie aangesloten is bij de UiTPAS.
Let steeds op het UiTPAS logo!
Terug naar boven.

Punten omruilen
Telkens je in de vrije tijd aan sport of cultuur doet bij aangesloten verenigingen, kan je punten sparen.

Zodra je 5 punten hebt, kan je deze beginnen omruilen voor een leuke korting, een gadget of een ander verrassend voordeel:
 een gratis zwembeurt
 korting op een ticket
 ...
Alle kortingen in Ninove vind je hier terug.
Wil je graag Gent, Brussel of pakweg Oostende ontdekken? Bekijk ook eens de ruilvoordelen daar! Ga naar uitpas.be/omruilvoordelen en klik op
de stad of regio waar jij graag heen wil.
Terug naar boven.

UiTPAS met kansentarief
Heb je een laag inkomen, dan krijg je jouw UiTPAS met kansentarief gratis en betaal je bovendien minder voor activiteiten in de vrije tijd en op
school. Via de UiTPAS met kansentarief wil de stad ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk kan deelnemen aan vrije tijd.
Lees hier alle informatie die je moet weten over de UiTPAS met kansentarief!
Terug naar boven.

Contact informatie
Cultuur (dienst)
oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6
9400 Ninove
T 054 50 52 82
cultuur@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 17:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 17:00
Alle informatie

