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Datum
30april 2021

Contact
uitpas@stad.gent

JeUiTPASmetkansentarieflooptaf

Beste gebruikervandeUiTPAS,

Momenteel hebje eenUiTPASmetkansentarief (kortingstarief). EenUiTPASmet
kansentarief geeft je recht op80% kortingtelkenswanneer je naar een
vrijetijdsactiviteit van eenUiTPAS-partnergaat.

Jouw situatie is veranderd.Dit betekent dat je jeUiTPASmetkansentarief nogslechts
kangebruiken tot 30/05/2021.

Omte weten of je tóch noginaanmerkingkomtvoorhet kansentarief kanjede
voorwaarden nakijken.Zomisjeookhetkomende jaargeenkortingenvoor
vrijetijdsactiviteiten.

Devoorwaardenomrecht te hebbenophetkansentarief zijn:

• Verhoogdetegemoetkomingbijhet ziekenfonds
• Eensituatie vanschuldbemiddelingofbudgetbegeleiding
• Gerechtigdeophet leefloon

Heb je tochnogrecht? KomdanmetjeUiTPASenhet nodigeattestnaar een
verkooppunt. Het attest magnietouderzijndan3maanden.Je UiTPASmet
kansentariefwordtdanverlengd.

Komje niet meer in aanmerking?Dankanje jeUiTPASgratislaten omwisselen ineen
verkooppunt, zodatje kanblijvensparenen ruilen. Je gespaardepuntenworden
automatischovergezet.

Kominbeide gevallen vóór30/05/2021ineenverkooppunt langs.Een overzicht van
alle verkooppuntenkanje vindenopwww.uitingent.be/uitpas/verkooppunten.
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Beste,

Je hebtnueen UiTPASmetkorting (kansentarief).
Met die kaartkrijgje 80% kortingopveel activiteiten inGent.
Zoalsoptredens, theater, film, sport,musea,...

JouwKORTINGbij deUitpas STOPTop30mei2021.

Volgensonzeinformatie is je situatieveranderd.
Daaromhebje geenrechtmeer opdezekorting.

Kloptonzeinformatie niet?
Misschienheb jewel nogrecht opkorting?
Ofwil je puntenblijven sparen?

Kijk danopdeachterkantvandezebrief.
En komlangs.

Zieachterkant
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Heb je nog vragen? Bel naar Gentinfo op het telefoonnummer 09 210 10 10 (maandag 
tot en met zaterdag tussen 8u00 en 19u00) of mail naar uitpas@stad.gent. Of surf naar 
www.uitingent.be/uitpas. 

Met vriendelijke groeten  

 
 
Voor akkoord vanuit de Stad Gent: 
 
 
 
 
 
 
 
Mieke Hullebroeck 
Algemeen Directeur 

 
 
Voor de burgemeester 
(bij delegatiebesluit van 24/01/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sami Souguir  
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en 
Ruimtelijke Planning 
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WATMOETJEDOEN?

JehebtWELNOGRECHTopkorting.
Onzeinformatie kloptniet.

JehebtGEENRECHTmeeropkorting.
Verlies jouwpuntenniet!

-

→Kom langsvoor30mei.
Brengonséénvandezeattesten:

-

→Kom langsvoor30mei.
Ruil je oudeUitpas voor eennieuwe.

• verhoogde tegemoetkoming
(vraaghet attest aan jouwziekenfonds)

● schuldbemiddelingof
budgetbegeleiding
(vraaghet attest aanOCMW)

● leefloon(vraaghet attest aanOCMW)

Hetattest magniet ouderzijndan3maanden.

Dat isgratis.

Je gespaardepuntenzetten we
opjenieuwekaart.

Diepuntenkanjeomruilenvoor
eenkorting,eengratis ticketof
eenander cadeau.

Waar?

Bijvoorbeeld indeStadswinkel(onderhet Belfort), deKrookbibof lokaaldienstencentrum.
Een overzicht vande verkooppunten vind je opwww.uitingent.be/uitpas/verkooppunten.

Heb jenogvragen?
Bel Gentinfo op092101010

Met vriendelijkegroeten,


