
UiTPAS Asse

Contact
Sofie De Wever
uitpas@asse.be
0475 78 11 33

v.u.: Koen Van Elsen p./a. Gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 1730 Asse

voor partners 
Interesse om aan te sluiten? 
Extra info nodig? 
Heb je interesse om UiTPAS-partner te worden 
of zit je met bepaalde vragen? 
Neem contact op met Sofie De Wever, coördinator van UiTPAS Asse.  
Zij bespreekt met jou alle details van de aansluiting en bezorgt 
jullie kant- en klare handleidingen om met het UiTPAS-systeem 
aan de slag te gaan.



Ben je een organisator van vrijetijdsactiviteiten zoals 
jeugdwerk, culturele of sportactiviteiten?   
Heb je interesse om UiTPAS-partner te worden? 
Wij zetten alles voor jou op een rijtje.

Wat is de UiTPAS?
UiTPAS Regio Noordrand Asse, is een digitale spaar- en 
voordeelkaart. Met je UiTPAS kan je punten sparen als je 
deelneemt aan een UiTPAS-activiteit. Deze punten kan je 
vervolgens omruilen voor een korting, een cadeau of een 
ander voordeel. 

Inwoners van Asse die recht hebben op verhoogde 
tegemoetkoming of in collectieve schuldbemiddeling 
zitten, kunnen een UiTPAS aan kansentarief krijgen. Voor 
hen geldt de UiTPAS ook als kortingskaart. Ze betalen 
minder voor de aankoop van een UiTPAS en krijgen 
80% korting bij deelname aan activiteiten, lidgeld of de 
aankoop van een ticket.

Solidaire kostendeling
Voor de UiTPAS aan kansentarief geldt een solidaire 
kostendeling: deelnemers betalen 20%, als organisatie 
draag je 40% bij en de gemeente betaalt de overige 40%. 
Zo werken we samen aan een toegankelijk en betaalbaar 
vrijetijdsaanbod in onze gemeente.

Waarom instappen als partner?
   Verenigingen behoren tot de kern van het lokale 
   vrijetijdsleven in Asse. Maar waarom zou je als vereniging    
   aansluiten? Dit zijn alvast 3 goede redenen.

Sociaal engagement
   Als je als vereniging meestapt in het UiTPAS-verhaal, geef   
   je aan dat je wil werken aan een wereld, waarin 
   vrijetijdsparticipatie een recht is voor iedereen. Je kan
   hier als organisator ook mee uitpakken. Het is een       
   krachtig signaal dat bijvoorbeeld ook bij sponsors in de
   smaak valt.  
 

Extra promotiekansen  
   Werken met UiTPAS vergroot je zichtbaarheid als 
   organisatie en maakt het mogelijk om meer en nieuw  
   publiek aan te spreken, en je trouw publiek te belonen. 
   Dit kan via de UiTPAS-communicatiekanalen zoals de
   gemeentelijke website, UiTPAS-mails, het gemeentelijk    
   infoblad, flyers en folders, ... .  
   Daarnaast kan je de UiTPAS ook gebruiken als lidkaart. 
 

Administratieve vereenvoudiging             
   Met de UiTPAS aan kansentarief heb je een eenvoudig  
   systeem om kortingstarieven toe te passen. Alles wordt  
   automatisch geregistreerd en verwerkt door het UiTPAS-   
   systeem. De terugbetaling van de gederfde inkomsten   
   gebeurt ook centraal vanuit het gemeentebestuur.


