
De UiTPAS ...
NIETS DAN VOORDELEN.
OOK OP SCHOOL!

De UiTPAS ...
DAAR KAN JE NOG’S MEE
BUITENKOMEN!

  

hoe gebruik je een UiTPAS ?  
Scan je UiTPAS aan de zuil of toon hem aan 
een baliemedewerker en spaar je punt.

WAAR GEBRUIK JE JE UiTPAS ?
• Kijk via www.UiTPASdender.be
• Lees de UiTpagina in Ninove Info (evenementen met UiTPAS-logo)
• Volg de Facebook-pagina UiTPAS Dender

De UiTPAS is een spaar- en voordelenkaart
voor iedereen die aan vrije tijd doet: cultuur,
film, sport, dans, jeugdbeweging …
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De UiTPAS op school

VOOR WIE?
UiTPAS is er voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten.

Verkooppunten?
• dienst cultuur en evenementen, Oudstrijdersplein 6
• sportdienst, Parklaan 15
• bibliotheek, Graanmarkt 12
• cc de Plomblom, Graanmarkt 12

Prijs: 

• 5 euro (éénmalig)
• 2 euro (jonger dan 18 jaar) 

Heb je een beperkt inkomen? 
De UiTPAS is GRATIS
• Je geniet van het KANSENTARIEF
• Je spaart en ruilt UiTpunten

Zie je het UiTPAS-logo staan, dan kan je er zeker 
met je UiTPAS met kansentarief terecht.

Je UiTPAS met kansentarief kan je aanvragen bij:

• Sociaal Huis indien je er een hulpverleningsdossier hebt 

Bevrijdingslaan 7 – 054 50 50 50 - welzijn@sociaalhuisninove.be
• Teledienst indien je  (nog) geen hulpverleningsdossier hebt bij het Sociaal Huis 

Oude Kaai 11 - 054 32 24 54 - info@teledienst-ninove.be
• OF je gaat langs bij het secretariaat van de school van je kind. 

De UiTPAS is ook geldig in alle scholen in Ninove. Dit wil zeggen dat jouw kinderen 
aan kansentarief kunnen deelnemen aan de verplichte schoolactiviteiten.

Met de UiTPAS met kansentarief betaal je ook op school een vaste prijs:
• 1,5 euro voor een activiteit van een halve dag.
• 3 euro voor een activiteit van een volledige dag.
• 25% van de deelnameprijs voor een meerdaagse school- of studiereis.

De school verrekent het kansentarief automatisch in de schoolfactuur.

WEETJES
• Enkel verplichte schoolactiviteiten komen in aanmerking voor het kansentarief.
• De UiTPAS met kansentarief is 1 jaar geldig. Je ontvangt jaarlijks een uitnodiging 

voor een nieuw sociaal onderzoek.

32439 ninove uitpas folder.indd   2 04/06/2019   10:30


