Stad Ieper

UiTPAS
UiTPAS Westhoek: Een spaar- en voordeelkaart
voor iedereen
De UiTPAS Westhoek is een spaar- en voordeelkaart voor iedereen. Met deze kaart spaar je punten
als je deelneemt aan een activiteit bij een UiTPAS-aanbieder in Ieper, Diksmuide, Poperinge en
Zonnebeke. Je kan je punten inruilen voor mooie voordelen!
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Praktisch
Met je persoonlijke UiTPAS spaar je punten bij elke deelname aan een activiteit in je vrije tijd. Deze
punten kunnen omgeruild worden voor interessante voordelen naar keuze. Ieder gezinslid (vanaf 3
jaar) kan een UiTPAS aankopen. Je betaalt eenmalig 5 euro als volwassene, kinderen en jongeren
onder 18 jaar betalen slechts 2 euro.
Mensen met een beperkt inkomen die wonen in één van de deelnemende gemeenten (Diksmuide,
Ieper, Poperinge en Zonnebeke) kunnen een gratis UiTPAS krijgen en genieten van 80% korting bij
deelname aan UiTPAS-activiteiten.
Met je UiTPAS Westhoek kan je ook punten sparen en ruilen in andere UiT-regio’s (bv. Gent,
Oostende, Kortrijk, Regio Dender, Brussel, Meetjesland, regio Kempen, Maasmechelen, Mechelen,
Leuven en Lier).

UiTPAS kopen in Ieper

De UiTPAS kan in Ieper op verschillende locaties worden aangeschaft. Vergeet zeker je
identiteitskaart niet.
Auris
Bibliotheek
Cultuurcentrum Het Perron
Dienstencentrum De Kersecorf
Sportdienst

Welkomstvoordelen
Bij de aankoop van je UiTPAS ontvang je meteen enkele welkomstvoordelen :
eenmalig 2,5 euro korting op een ticket bij een deelnemend cultuurcentrum (CC Ieper, CC
Diksmuide, 4ad, dienst cultuur Poperinge)
eenmalig 2,5 euro korting op een ticket bij het In Flanders Fields Museum of Hopmuseum
eenmalig 4 euro korting op een gemeentelijke sport- of jeugdactiviteit in Diksmuide of
Zonnebeke
drie welkomstpunten

Heb je een beperkt inkomen?
Mensen met een beperkt inkomen die wonen in één van de deelnemende gemeenten (Diksmuide,
Ieper, Poperinge en Zonnebeke) kunnen een gratis UiTPAS krijgen en genieten van 80% korting bij
deelname aan UiTPAS-activiteiten. Dit zijn
personen die een (equivalent) leefloon genieten gedurende drie volledige en ononderbroken
maanden
personen in budgetbeheer en budgetbegeleiding met actieve schulden
personen binnen een collectieve schuldenregeling met actieve schulden
personen met inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden
personen met recht op verhoogde tegemoetkoming (excl. personen met 2 of meer
eigendommen of die deel uitmaken van een vennootschap)
Kom je niet in aanmerking volgens deze omschrijvingen, maar heb je het toch financieel moeilijk?
Ga langs bij de dienst welzijn in Auris, daar bekijkt men samen met jou of je al dan niet recht hebt
op het kortingstarief.
Na één jaar moet het kortingstarief op je UiTPAS vernieuwd worden.

Punten sparen
Je kan punten sparen door je UiTPAS te scannen aan een UiTPAS-zuil of –balie op één van de
volgende plaatsen:
Cultuurcentrum Het Perron
JOC & Speelpleinwerking Sporrewoan
Bibliotheek
Sportdienst
dé Academie

In Flanders Fields Museum
Dienstencentrum De Kersecorf
Dienstencentrum Hofland
Het basisprincipe is dat je per activiteit één punt krijgt. Bij inschrijving in dé Academie krijg je
bijvoorbeeld éénmaal 15 punten. In de bib of het zwembad kan je één punt per week sparen. Check je
punten aan een UiTPAS-zuil of -balie of via www.uitindewesthoek.be

Voordelen
Kies je voordeel en ruil je punten! Aan de balie scant de medewerker je UiTPAS en ziet of je recht
hebt op een voordeel. De up-to-date lijst met voordelen van de UiTPAS zijn te vinden op de website
van de UiTPAS Westhoek via www.uitindewesthoek.be/uitpas/voordelen

UiTPAS app
Nu kan je ook punten sparen door de QR-code op de spaarzuil te scannen met je smartphone. Bekijk
hoeveel punten je al spaarde en ontdek alle voordelen voor de locatie waar je een punt spaarde. Met
de UiTPAS app staat je UiTPAS gewoon op je smartphone! Handig!
Met de UiTPAS app koppel je jouw UiTPASnummer aan je app en kan je zo je smartphone
gebruiken als UiTPAS. De app bewaart je UiTPASnummer en maakt er ook een barcode van. Zo kan
je je smartphone gebruiken aan een UiTPASbalie om een punt te sparen of voordelen om te ruilen.
Met de UiTPAS app kan je ook aan spaarzuilen een punt sparen door de QR-code te scannen op het
schermpje van de spaarzuil. Wanneer je een punt spaart met de app kan je snel kijken welke
voordelen er worden aangeboden op de locatie.
Download de app voor Android in de Play Store
Download de app voor iOS in de App Store

