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WWW.UITPASMEETJESLAND.BE

UITPAS MEETJESLAND OP 
ZAK? ZO GEBRUIK JE HEM:

1Kijk waar je UiTPAS Meetjesland 
kunt gebruiken
Je kunt je UiTPAS Meetjesland gebruiken voor 

alle activiteiten georganiseerd door de gemeentelijke 
en stedelijke diensten. Daarnaast doen ook heel 
wat verenigingen uit Assenede en Eeklo mee 
met UiTPAS Meetjesland. Wil je weten welke? 
Op www.uitpasmeetjesland.be vind je een lijst met alle 
organisaties die UiTPAS Meetjesland aanbieden! 

2Spaar een UiTpunt
Op de plaats van de activiteit scan je je UiTPAS 
Meetjesland. Sparen kan aan de spaarzuil, maar ook 

bij een medewerker/vrijwilliger. Veel verenigingen zullen ook 
gebruik maken van hun smartphone om je kaart te scannen. 
Scannen kan voor, tijdens of vlak na de activiteit, maar niet 
meer dan 1 keer. Je kan je aantal gespaarde UiTpunten 
steeds checken op www.uitpasmeetjesland.be. 

3Ruil je UiTpunten in tegen voordelen
Als je voldoende UITpunten gespaard hebt, kun 
je ze inwisselen tegen een omruilvoordeel. Die 

omruilvoordelen vind je terug op www.uitpasmeetjesland.be. 
Schrijf je ook in op de maandelijkse UiTmail om snel op de 
hoogte te zijn van de nieuwste omruilvoordelen! Ook dat kan 
via de site. 

4Gebruik je UiTPAS Meetjesland 
met kansentarief
Heb je recht op het kansentarief? Ga dan met je 

pas naar de balie of de verantwoordelijke van de activiteit. 
Hij of zij zal je pas inlezen om je de korting toe te kennen. 

5Registreer je online op 
www.uitpasmeetjesland.be
Snel weten hoeveel punten je gespaard hebt, of 

van welke voordelen je kan genieten? Je kan je éénmalig 
registreren op www.uitpasmeetjesland.be 

Wat kost dat? 
Voor je UiTPAS Meetjesland betaal je eenmalig 
5 euro. Kinderen en jongeren tot 26 jaar betalen 
2 euro. Je verdient die aankoopprijs dubbel en dik 
terug, want op je kaart staan onmiddellijk een pak 
leuke welkomstvoordelen!

Heb je een beperkt inkomen? Dan kun je een UiTPAS 
Meetjesland met kansentarief aanvragen. Hiervoor 
betaal je slechts 1 euro. 

Een UiTPAS Meetjesland is onbeperkt geldig. Een UiTPAS 
Meetjesland met kansentarief daarentegen, moet elk jaar 
verlengd worden. 

Ja, ik wil een UiTPAS Meetjesland! 
Groot gelijk! Ga met je identiteitskaart langs bij één van 
de verkooppunten. De UiTPAS staat op naam: ieder lid van 
het gezin krijgt zijn eigen pas. Wil je graag een pas voor je 
gezinsleden, neem dan ook hun identiteitskaart mee. 

Verkooppunten in Assenede: 
 Gemeentehuis Assenede, 
Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede
Hier kan je op de Sociale dienst ook een 
UiTPAS Meetjesland met kansentarief aanvragen.
 Lokaal Dienstencentrum de Piramide, 
Moestuinstraat 22, 9960 Assenede
Hier kan je ook een UiTPAS Meetjesland 

 met kansentarief aanvragen.
 Openbare Bibliotheek Assenede, 
Sportstraat 2a, 9960 Assenede
 Dienst Vrije Tijd, 
Sportstraat 2a, 9960 Assenede
 Sporthal Assenede, 
Kapelledreef 4, 9960 Assenede
 Bezoekerscentrum Boekhoute, 
Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute

Verkooppunten in Eeklo: 
 STIP, Molenstraat 36, 9900 Eeklo
 Stadskantoor, Industrielaan 2, 9900 Eeklo
 Sociaal Huis, Kaaistraat 34, 9900 Eeklo

 Hier kan je ook een UiTPAS Meetjesland 
met kansentarief aanvragen. Schrijf je in voor onze maandelijkse UiTmail met tips

e-mailadres inschrijven
aanmelden registreren

Wat is de UiTPAS?Wat is de UiTPAS?

V.
U

. S
tij

n 
C

op
pe

ja
ns

, v
oo

rz
itt

er
 C

O
M

EE
T,

 P
as

to
or

 D
e 

N
ev

es
tra

at
 8

, 9
90

0 
Ee

kl
o 

/ 
G

ra
fi s

ch
 o

nt
w

er
p:

 w
w

w
.jo

sn
ot

te
bo

om
.b

e

flyer A4 rolvouw v5.indd   2 14/07/17   13:03


