
UiTPAS & UiTPAS met kansentarief



De UiTPAS is een vrijetijdspas waarmee iedereen die in
Vlaanderen wil genieten van vrije tijd (cultuur, sport,
jeugdactiviteiten, …) punten kan sparen en inruilen voor leuke
voordelen zoals gratis gadgets, gratis (sport)lessen, een gratis
lidmaatschap bij de bib, ... 

Een UiTPAS staat op naam en is levenslang geldig. Ieder lid
van je gezin kan dus een UiTPAS hebben. 

Voor wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, is er een
korting op deelname aan UiTPAS-activiteiten
(kansentarief) voorzien. Meer info bij puntje 2.

Wat is een UiTPAS?



Een UiTPAS aan kansentarief is enkel 
verkrijgbaar in het Sociaal Huis.

https://www.wielsbeke.be/dienst/sociaal-huis


Balie gemeentehuis (Rijksweg 314, Wielsbeke)
Bibliotheek Bibox (Markt 1, Wielsbeke)
Dienst Vrije Tijd (Hernieuwenstraat 14, Wielsbeke)
Sociaal Huis (Hernieuwenstraat 15, Wielsbeke)

Een UiTPAS kost 3 euro, staat op naam en is levenslang geldig.
Om een UiTPAS aan te kopen ga met je identiteitskaart langs
in een van de verkooppunten:

UITPAS aankopen1.

Een UiTPAS aan kansentarief is enkel
verkrijgbaar in het Sociaal Huis.

https://www.wielsbeke.be/adressen/gemeentehuis
https://www.wielsbeke.be/bib
https://www.wielsbeke.be/adressen/dienst-vrije-tijd
https://www.wielsbeke.be/dienst/sociaal-huis
https://www.wielsbeke.be/dienst/sociaal-huis


De UiTPAS is ook beschikbaar voor mensen die recht hebben op het
kansentarief. Wie in aanmerking komt, koopt een UiTPAS aan 1 euro en
kan genieten van 80% korting bij deelname aan UiTPAS-activiteiten
in de deelnemende gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen (bv. de
speelpleinwerking of kinderopvang in Wielsbeke).

Opgelet: op een UiTPAS-activiteit buiten de Zuidwest-regio kan je geen
korting krijgen. Je kan wel punten sparen en omruilen.

Meer info over de UiTPAS aan kansentarief kan je 
verkrijgen bij het Sociaal Huis. Je kan in Wielsbeke 
enkel een UiTPAS aan kansentarief aanvragen als je 
bent gedomicilieerd in Wielsbeke.

Een spaarkaart & kortingskaart!
2. UITPAS met kansentarief

https://www.wielsbeke.be/dienst/sociaal-huis


Je gespaarde punten kan je omruilen tegen heel wat voordelen. In
Wielsbeke kan je bijv. kiezen voor een leuk gadget, een gratis (sport)les,
een gratis consumptie, kortingen bij activiteiten, een gratis lidmaatschap
bij de bib, ... Het actuele overzicht vind je via onderstaande link.

De omruilvoordelen zijn wisselend. Er worden regelmatig nieuwe
voordelen aan de lijst toegevoegd. Neem dus af en toe een kijkje!

3. Punten sparen & omruilen



Bibliotheek Bibox
Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek
Sportdienst
Jeugddienst (Speelpleinwerking, kleuteropvang...)
Cultuurdienst

De UiTPAS kan overal in Vlaanderen gebruikt worden om punten te sparen
bij activiteiten of punten om te ruilen tegen voordelen. Een overzicht van alle
UiTPAS-aanbieders vind je terug op https://www.uitpas.be/waar-vind-je-de-
uitpas. 

In Wielsbeke kan je met je UiTPAS terecht bij geselecteerde activiteiten van:

Je herkent de UiTPASactiviteiten (in heel Vlaanderen) aan het UiTPAS-logo op
www.uitinvlaanderen.be.

4. Waar UiTPAS gebruiken?

https://www.wielsbeke.be/bib
https://www.wielsbeke.be/lokaal-dienstencentrum-ter-lembeek
https://www.wielsbeke.be/adressen/sportdienst-wielsbeke
https://www.wielsbeke.be/adressen/cultuur-en-jeugddienst
https://www.wielsbeke.be/adressen/cultuur-en-jeugddienst
https://www.uitpas.be/waar-vind-je-de-uitpas
http://www.uitinvlaanderen.be/


Om punten te sparen:

4. Hoe UiTPAS gebruiken?

Ga naar een UiTPAS-activiteit

Scan je UiTPAS aan de UiTPAS-zuil of geef je UiTPAS aan een
kassamedewerker. Je spaart 1 punt per activiteit.

Je kan ook punten sparen met de UiTPASapp. Scan de QR-code van
de UiTPASactiviteit (op de zuil of aan de kassa) en spaar zo je punt
zonder je UiTPAS te moeten bovenhalen.
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Om punten om te ruilen:

Als je voldoende punten hebt, gespaard, kan je deze omruilen voor
interessante voordelen (korting, gratis ticket, gadget, …)

UiTPAS thuis opvolgen
·Raadpleeg je gespaarde punten online via je account
·Download de UiTPASapp

Meer info
Heb je nog vragen over UiTPAS?
Neem contact op via uitpas@wielsbeke.be.

mailto:uitpas@wielsbeke.be



