
Met de UiTPAS app heb je voortaan altijd je
UiTPAS op zak

Op 1 mei lanceert UiTPAS regio Gent de UiTPAS app. Met deze app staat je UiTPAS
gewoon op je smartphone. Je spaart punten door de QR-code op de spaarzuil te
scannen met je smartphone. Je ziet meteen hoeveel punten je al spaarde en welke
voordelen je geniet op de locatie waar je een punt spaarde. De UiTPAS app is gratis
te downloaden via de App Store of  de Google Play store.

Op 1 mei wordt de UiTPAS app in alle UiTPAS regio’s gelanceerd, dus ook in regio Gent.
Voortaan hoef je je UiTPAS niet meer fysiek op zak te hebben om een punt te sparen of
een voordeel op te nemen. Met de UiTPAS app staat je UiTPAS gewoon op je
smartphone.

UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport & vrije tijd. Telkens je aan een
UiTPAS-activiteit deelneemt, kan je punten sparen. Deze punten kan je inruilen voor
extra voordelen, zoals kortingen, gratis tickets of leuke cadeaus.  
 
Altijd je UiTPAS op zak



Met de UiTPAS app spaar je voortaan ook punten met je smartphone. Op de spaarzuil
zal voortaan een QR-code staan. Door de QR-code te scannen met de app spaar je een
punt. De app vertelt je meteen ook hoeveel punten je al spaarde en welke voordelen je
geniet op de locatie waar je net een punt spaarde. Met de UiTPAS app staat je UiTPAS
dus gewoon op je smartphone. Goed nieuws voor alle pashouders die regelmatig hun
UiTPAS vergeten mee te nemen.
 
Dowload de app gratis
De app is gratis te dowloaden via de App Store of de Google Play Store. Om van start te
gaan koppel je eenmalig je UiTPAS nummer aan de app en kan je meteen van start
gaan.

Andere UiTPAS regio’s?
Wil je met deze app ook punten sparen in een andere UiTPAS regio, check dan even of
de zuilen daar ook een QR-code tonen.   
 

Contact
Marie Desimpelaere, Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, tel. 09 323 61 60, e-mail
uitpas@stad.gent

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van
Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en
Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail:
schepen.coddens@stad.gent

Stad Gent
persruimte
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