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zoveel mogelijk kanalen in de kijker zetten. In dit document geven we enkele
voorbeeldteksten mee als leidraad, inspiratie, of om over te nemen, mits
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Hoe gebruik je deze templates?
- De blauwe tekst zijn suggesties hoe je copy eruit kan zien.
- De paarse tekst vul je in met wat voor jou van toepassing is.

slogan/motto

Opnieuw eropuit met je UiTPAS in <regio/stad/gemeente>!

nieuwsbericht / artikel op lokale (gemeentelijke/stedelijke) website

TIP: Plaats dit nieuwsbericht niet enkel op je UiTPAS-website of UiTPAS-pagina op je
gemeentelijke website, maar post dit artikel ook op je homepage, onder nieuwsberichten
of op je vrijetijdswebsite of -pagina. Zo zien meer mensen dit bericht, en bereik je ook het
publiek dat UiTPAS nog niet kent.

titel: Opnieuw eropuit met je UiTPAS in <regio/stad/gemeente>
subtitel: Punten sparen en ruilen bij <aantal> lokale organisatoren
visual: bijvoorbeeld iemand die UiTPAS scant aan een zuil in jouw regio.

intro:



Na lang wachten kunnen we er eindelijk weer op uit! Neem in ieder geval je UiTPAS mee.
Dat is de voordeelkaart voor vrije tijd. Met UiTPAS kun je bij tal van activiteiten punten
sparen, die je kunt inwisselen voor een voordeel. Mensen met een beperkt budget krijgen
bovendien straffe UiTPAS-kortingen.

tussentitel: Waar punten sparen?
paragraaf
Haal je UiTPAS boven en spaar een punt bij elke UiTPAS-activiteit waaraan je deelneemt.
Punten sparen is heel eenvoudig: hou je kaart tegen de spaarzuil of scan de QR-code met
de UiTPAS-app. Is er geen spaarzuil aanwezig? Loop dan even langs de balie. Begin
opnieuw met sparen bij onder andere:

(enkele concrete events/activiteiten)
- Voorstelling X Cultuurcentrum X
- Bibliotheek X
- Zwembad X
- Activiteit X bij Jeugdvereniging X
- Activiteit X bij Vereniging X

tussentitel: Waar punten ruilen?
paragraaf
Staan er nog niet veel punten op je kaart? Of weet je net niet waar je jouw
UiTPAS-portefeuille kunt leegmaken? Er is altijd wel iets te krijgen voor jouw aantal punten,
zoals:

- Een drankje voor x-punten bij X
- Een gratis (sport)beurt voor x-punten bij X
- Een korting voor x-punten bij X
- Een (gadget) voor x-punten bij X
- Een gratis ticket voor x-punten bij X

knop Bekijk alle UiTPAS-activiteiten >
<met link naar volledig overzicht op eigen UiTPAS-site>

tussentitel: Ook in meer dan 65 andere steden & gemeenten
paragraaf:
Trek je er iets verder op uit? UiTPAS-punten sparen en omruilen kan in tal van andere
steden en gemeenten. Op UiTPAS.be vind je een handig overzicht van alle activiteiten en
omruilvoordelen. Jij kiest!

Meer inspiratie voor uitstapjes vind je op UiTinVlaanderen. Zie je daar het UiTPAS-logo
staan bij een activiteit of locatie? Dat betekent dat je hier een UiTPAS-punt kan sparen of je
punten kan inwisselen voor een voordeel.

Opgelet: de UiTPAS-korting voor mensen met een beperkt budget geldt enkel in <gemeente,
stad, regio>.

http://www.uitpas.be
http://www.uitinvlaanderen.be


tussentitel: Nog geen UiTPAS?
paragraaf

Een UiTPAS kost € 5.
Ben je jonger dan 18 jaar? Dan betaal je slechts € 2.
Een UiTPAS met kansentarief kost € 1.

Wanneer je een UiTPAS aanschaft, ontvang je meteen enkele welkomstvoordelen: xxx
Haal je UiTPAS bij

- locatie
- locatie
- locatie

TIP: Plaats link op de locaties waarnaar je verwijst, zodat het publiek meteen makkelijk
het adres en de openingsuren terugvindt.

slot
Heb je nog vragen over UiTPAS? Ga dan even naar <link algemene UiTPAS-pagina> of
contacteer <contactpersoon> via <contactgegevens>.

Wil je als vrijetijdsorganisator aansluiten bij UiTPAS? Dan bereik je meer, nieuw én trouwer
publiek. Contacteer contactpersoon> via <contactgegevens> voor meer info.

nieuwsbriefitem: algemene nieuwsbrief van je stad/gemeente

titel: Opnieuw eropuit met je UiTPAS
paragraaf
Trek jij er binnenkort weer op uit of herbegint je favoriete vrijetijdsactiviteit? Neem dan zeker
je UiTPAS mee, spaar punten en wissel deze in voor een cadeau, korting of een gratis ticket.
Meer weten? Hier vind je info én inspiratie om te profiteren van alle UiTPAS-voordelen.

knop/tekstlink: Meer met je UiTPAS >

Segmentatiemail: algemeen
subjectline (belangrijkste in eerste 40t): <voornaam>, ontdek je voordelen en trek er opnieuw
op uit met je UiTPAS!

header afbeelding met bv ‘Opnieuw eropuit met je UiTPAS’ erop in copy

aanspreking: Beste (voornaam),
intro
Eindelijk! Na lang wachten kun je weer alles uit je UiTPAS halen. Meer en voordeliger
vrijetijd beleven, er is zoveel te doen. Waar wacht je nog op?



knop Ontdek onze tips
naar artikel of eigen UiTPAS-site

tussentitel: Doe mee, spaar punten, krijg voordelen
introzin: Op tal van plaatsen in <stad, gemeente, regio> kun je punten sparen, en je punten
omruilen voor een cadeau, korting of gratis ticket.
bulletlist:

- (spaar als je participeert aan xx, xx, xx … (activiteiten))
- (spaar elke dag aan elke spaarzuil xx, xx, xx ... )
- (ruil voor xx, xx, xx … of exclusieve, tijdelijke voordelen)

tussentitel: Altijd je pas op zak
paragraaf met tekstlink(s): Installeer de UiTPAS-app via UiTPAS.be, meld je aan met je
UiTPAS-nummer en spaar makkelijk punten via je smartphone.

groet: xx

TIP: sommige mensen klikken graag op een knop, anderen verkiezen een link in de tekst.
Zorg dus dat je steeds de twee voorziet in je mail.

Segmentatiemail: MIA

subjectline (belangrijkste in eerste 40t): <Voornaam>, krijg opnieuw korting bij je favoriete
UiTPAS-activiteiten, het kan weer!
header afbeelding met bv ‘Opnieuw met korting eropuit met je UiTPAS’ erop in copy

aanspreking: Beste <voornaam>,
intro

Eindelijk! Na lang wachten kun je weer alles uit je UiTPAS halen. Met jouw UiTPAS kun je op
tal van plaatsen in <gemeente> terecht voor activiteiten aan grote kortingen.

knop Ontdek onze tips
<naar artikel of eigen UiTPAS-site>

tussentitel: Doe mee, spaar punten, krijg voordelen
introzin: Naast mooie kortingen op activiteiten in (onze gemeente), geeft UiTPAS je ook tal
van andere voordelen. Punten sparen en omruilen kan bij alle UiTPAS-activiteiten in
Vlaanderen!
bulletlist:

- (spaar als je participeert aan xx, xx, xx … (activiteiten))
- (spaar elke dag aan elke spaarzuil xx, xx, xx ... )
- (ruil voor xx, xx, xx … of exclusieve, tijdelijke voordelen)



tussentitel: Altijd je pas op zak
paragraaf met tekstlink(s): Installeer de UiTPAS-app via UiTPAS.be, meld je aan met je
UiTPAS-nummer en spaar makkelijk punten via je smartphone.

groet: xx

Infoblad
titel: Opnieuw eropuit met je UiTPAS in <regio>
subtitel: Punten sparen en ruilen bij xx lokale organisatoren
visual: Iets met een UiTPAS die gescand wordt

intro: Na lang wachten kunnen we er eindelijk weer op uit! Waar kijk jij naar uit? Neem in
ieder geval je UiTPAS mee. Dat is de voordeelkaart voor vrije tijd. Met UiTPAS kun je bij tal
van activiteiten punten sparen, die je kunt inwisselen voor een voordeel. Mensen met een
beperkt budget krijgen bovendien straffe UiTPAS-kortingen.

tussentitel: Waar punten sparen?
paragraaf:
Haal je UiTPAS boven en spaar een punt bij elke UiTPAS-activiteit waaraan je deelneemt.
Dat onder andere op deze plaatsen. Surf naar (gemeentelijke website) en ontdek waar je in
onze gemeente UiTPAS-punten kunt sparen, of vraag naar de UiTPAS-folder in (de bib, het
gemeentehuis…)

- Voorstelling X Cultuurcentrum X
- Bibliotheek X
- Zwembad X
- Activiteit X bij Jeugdvereniging X
- Activiteit X bij Vereniging X

tussentitel: Waar punten ruilen?
paragraaf: (concrete voordelen in de regio: introzin + voorbeelden)
Staan er nog niet veel punten op je kaart? Of weet je net niet waar je jouw
UiTPAS-portefeuille kunt leegmaken? Er is altijd wel iets te krijgen voor jouw aantal punten,
zoals:

- Een drankje voor x-punten bij X
- Een gratis (sport)beurt voor x-punten bij X
- Een korting voor x-punten bij X
- Een (gadget) voor x-punten bij X
- Een gratis ticket voor x-punten bij X

tussentitel: Ook in meer dan 65 andere steden & gemeenten
paragraaf: Trek je er iets verder op uit? UiTPAS-punten sparen en omruilen kan in tal van
andere steden en gemeenten. Op UiTPAS.be vind je een handig overzicht van alle
activiteiten en omruilvoordelen. Jij kiest!



Meer inspiratie voor uitstapjes vind je op UiTinVlaanderen.be. Zie je daar het UiTPAS-logo
staan bij een activiteit of locatie? Dat betekent dat je hier een UiTPAS-punt kan sparen of je
punten kan inwisselen voor een voordeel.

Opgelet: de UiTPAS-korting voor mensen met een beperkt budget geldt enkel in (stad,
gemeente, regio).

tussentitel: Nog geen UiTPAS?

Een UiTPAS kost € 5.
Ben je jonger dan 18 jaar? Dan betaal je slechts € 2.
Een UiTPAS met kansentarief kost € 1.

Wanneer je een UiTPAS aanschaft, ontvang je meteen enkele welkomstvoordelen: xxx
Haal je UiTPAS bij

- locatie
- locatie
- locatie

TIP: vermeld eventueel openingsuren en adresgegevens van de locaties.

slot
Heb je nog vragen over UiTPAS? Ga dan even naar <link algemene UiTPAS-pagina> of
contacteer <contactpersoon> via <contactgegevens>.

Wil je als vrijetijdsorganisator aansluiten bij UiTPAS? Dan bereik je meer, nieuw én trouwer
publiek. Contacteer <contactpersoon> via <contactgegevens> voor meer info.

Rubriekjes

TIP: Gebruik deze formats voor in je vrijetijdsmagazine, infoblad of voor op sociale media.

● UiTPAS-kalender/inspiratie: 2 x 5 UiTPAS-tips: lijstje van 5 activiteiten om te
sparen, lijstje van 5 omruilvoordelen + punten, ook buiten de eigen gemeente

● UiTPAS-gebruiker in de kijker: iemand die een voordeel inruilt, en vertelt hoe hij
aan de punten is geraakt, wat hij erdoor heeft beleefd

● UiTPAS-omruilvoordeel in de kijker: nieuw voordeel, tijdelijk voordeel, weinig
ingeruild voordeel, bijna uitgeputte voorraad, bijzonder voordeel …

● UiTPAS-aanbieder in de kijker: waarom aangesloten bij UiTPAS, welke voordelen
worden veel omgeruild, welke UiTPAS-acties zijn er...

● Aan de spaarzuil: iemand die punt spaart, en vertelt waarom



● Mijn UiTPAS en ik: iemand die vertelt over wat hij/zij de volgende weken gaat doen
met zijn/haar UiTPAS, en waarvoor hij/zij graag wil inruilen

socialmediapost
copy status bovenaan: (Opnieuw eropuit met je UiTPAS, kort, en geeft goesting om op de
link te klikken, neutrale emoticon)

Eindelijk kunnen we er weer op uit! Neem in ieder geval je UiTPAS mee, want dan geniet jij
van extra kortingen en cadeaus. Ontdek waar je punten kunt sparen en omruilen⬇

<link eronder naar eigen UiTPAS-kalender>


