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Gent viert 5 jaar UiTPAS met pop-upshop onder
belfort

UiTPAS regio Gent bestaat 5 jaar en viert dat samen met pashouders en partners.

Speciaal voor deze gelegenheid wordt een pop-upshop geopend in de raadskelder

onder het belfort. Pashouders kunnen er kiezen uit een mooi aanbod aan

omruilvoordelen. Wie een punt spaart in de pop-upshop, maakt bovendien kans

op een gratis ballonvaart voor 2 personen.

Pashouders in de bloemetjes gezet

UiTPAS regio Gent bestaat 5 jaar. In ruil voor gespaarde punten kunnen pashouders van 28

september tot en met 12 oktober 2019 gratis deelnemen aan tal van speciale sportinitiaties,

workshops, rondleidingen, muziek, theater, ...  Het programma reflecteert de diversiteit van het

UiTPAS-aanbod en zet ook in op kind- en familievriendelijke activiteiten.

Pop-upshop

⏲



Meer en meer pashouders maken gebruik van hun UiTPAS, maar ze zijn niet allemaal op de

hoogte van de voordelen die ze kunnen krijgen via hun UiTPAS. Om het aanbod aan

omruilvoordelen en partners bij de spaarders bekender te maken, wordt 2 weken lang een pop-

upshop geopend in de raadskelder onder het belfort. Daar kunnen pashouders kiezen uit een

mooi aanbod aan omruilvoordelen. Wie een punt spaart in de pop-upshop, maakt bovendien

kans op een gratis ballonvaart voor 2 personen.

'Maar liefst 50.000 passen werden al verkocht en er werden al meer dan 1
miljoen punten gespaard. Met die gespaarde punten werden al zo’n 46.000
voordelen opgenomen, zoals gratis tickets, kortingen of andere cadeaus.'   
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

1 op 5 Gentenaars heeft een UiTPAS

UiTPAS werd in Gent gelanceerd op 14 september 2014 en is op 5 jaar tijd enorm gegroeid in

aantal pashouders, punten, kansentarieven én aanbieders. UiTPAS regio Gent telt ondertussen

al meer dan 230 partners. Bij een UiTPAS-partner sparen pashouders punten of genieten ze van

extra voordelen.

Nog geen UiTPAS?

Speciaal voor de vijfde verjaardag van UiTPAS worden ook de kaarten zelf in een feestelijk jasje

gestoken. Wie nog geen UiTPAS heeft, kan in de pop-upshop terecht voor een exclusieve versie.

Praktisch

De pop-upshop is open van 28 september tot en met 12 oktober 2019.

Openingsuren: dinsdag tot zaterdag, telkens van 11 tot 18 uur. Zondag en maandag gesloten.

Adres: raadskelder (onder het belfort), Sint-Baafsplein, 9000 Gent.

Contact

Marie Desimpelaere, Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, tel. 09 323 61 60, e-mail

uitpas@stad.gent

Bevoegd

Kom meer te weten over 5 jaar UiTPAS

mailto:uitpas@stad.gent
https://uitin.gent.be/5jaarUiTPAS


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.

Betrokken

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

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

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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