
De UiTPAS is jouw klantenkaart voor sport, cultuur 
en vrije tijd in Mechelen. Overal waar je komt, 
spaar je een punt. Dat doe je via de UiTPAS-zuil die 
je op allerlei vrijetijdsplekken in Mechelen vindt. 
Denk maar aan de bib, het Cultuurcentrum of het 
zwembad. Met je UiTPAS kan je trouwens ook in 
meer dan 90 andere UiTPAS-regio’s zoals Gent, 
Brussel en Antwerpen punten sparen.

In ruil voor die punten krijg je allerlei interessante 
kortingen, hapjes, drankjes of andere dingen 
cadeau. Van bij het begin staan er ook al een 
aantal welkomstvoordelen op je UiTPAS: een gratis 
schaatsbeurt, een drankje bij ARSENAAL/LAZARUS, 
kunstencentrum nona en theater M, een film bij 
het Filmhuis aan leden tarief ... Zomaar, omdat 
we de Mechelse UiTPAS'er al eens graag in de 
watten leggen.

Wil jij ook graag punten sparen voor tal van leuke 
kortingen en gratis tickets? Koop jouw UiTPAS aan 
de balie van UiT in Mechelen in het Schepenhuis, 
of vanaf mei aan de balie van de bib in Het 
Predikheren. Een UiTPAS kost maar 5!euro en is 
voor de rest van je leven geldig. Meer informatie 
vind je op uitinmechelen.be/uitpas.

Ben je van Mechelen en heb je recht op een 
verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je een 
gratis UiTPAS met kansentarief.

Je hebt waarschijnlijk wel al eens 
over de UiTPAS gehoord. Maar 
weet je ook wat het is? En welke 
geweldige voordelen je krijgt 
door ermee op stap te gaan?

DUBBEL EN DIK GENIETEN 
VAN JE VRIJE TIJD

DE LEUKSTE 
KLANTENKAART 
VAN MECHELEN

Jasmin
42 jaar

UiTPAS-gebruiker 
sinds: 2018

Aantal UiTPAS-punten: 
100

Locatie laatst gespaarde 
UiTPAS-punt: Ice Skating 
Center Mechelen

Laatste omruilvoordelen: 
een gratis schaatsbeurt 
en een gratis ticket 
voor de expo 
#FakeImages en 
een voorstelling 
van DE MAAN

Mijn drie kinderen en ik 
trekken er graag op uit 
voor sport en cultuur. 
De kortingen die we 
met de UiTPAS krijgen, 
zijn een extra trigger 
om veel te ontdekken.
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Jenny
72 jaar

UiTPAS-gebruiker sinds: 
2016

Aantal UiTPAS-punten: 
27

Locatie laatst gespaarde 
UiTPAS-punt: 
de Stadsschouwburg

Laatste omruilvoordelen: 
een gratis ticket voor 
de expo #FakeImages 
en een gratis drankje in 
de!StadsschouwburgJeroen

45 jaar

UiTPAS-gebruiker 
sinds: 2018

Aantal UiTPAS-punten: 
466

Locatie laatst gespaarde 
UiTPAS-punt: Den Hangar 
(Transit M)

Laatste omruilvoordelen: 
gratis voorstellingen van 
DE MAAN en ARSENAAL/
LAZARUS en een coole 
patch van aKadeemi

Als UiTPAS-gebruiker én -medewerker kan je me 
overal tegenkomen. Voor en achter de kassa in het 
Cultuurcentrum en de Stadsschouwburg en als toe-

zichter in de kerken bijvoorbeeld.

Mijn vrouw, ik en onze drie kinderen hebben allemaal 
een UiTPAS. Samen hebben we nu een monsterscore 
van 466 UiTPAS-punten bijeengespaard doordat de 

hobby’s van onze kinderen tijdens corona doorgingen, 
maar heel wat activiteiten niet. Er staat ons dus nog 

veel leuks te wachten!
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Nathalie en Sabri, UiTPAS-partners 
en oprichters van aKadeemi en 

Boxing Gym 2800

We spraken met Nathalie en Sabri, 
UiTPAS-partners en oprichters van 
aKadeemi en Boxing Gym 2800.

Waarvoor kan je terecht bij 
aKadeemi en Boxing Gym 2800?
Nathalie: “Bij aKadeemi organise-
ren we vakantiekampen in kleine 
groepjes. Zo leren de kinderen en ani-
matoren elkaar goed kennen en voelt 
iedereen zich snel thuis in de groep.”

Sabri: “In onze boksschool leer je op 
een veilige manier de techniek van 
het Engels boksen. Maar het is vooral 
een plek om plezier te maken en de 
passie voor sport te beleven. Het 
is een uitlaatklep voor jong en oud: 
handschoenen aandoen en stress 
loslaten.”

Hoe werkt dat juist, de 
UiTPAS met kansentarief?
Nathalie: “Wie daar recht op heeft, 
betaalt nog maar 20 % van de prijs. 
Die enorme korting is mogelijk dankzij 
de steun van Stad Mechelen en van 
de organisatie zelf. Vroeger gaven 
we bij aKadeemi al een korting van 

40 % aan kwetsbare gezinnen, maar 
het was lastig om zelf te bepalen wie 
daar recht op had. Dankzij de UiTPAS 
met kansentarief gaat dat vanzelf 
en kunnen wij een dubbel zo grote 
korting aanbieden.”

Sabri: “De UiTPAS met kansentarief 
trekt mensen over de streep. Toen wij 
overstapten van een maand- naar een 
jaarabonnement bleek het voor heel 
wat ouders moeilijk om het inschrij-
vingsgeld in één keer te betalen. 
Dankzij de UiTPAS met kansentarief 
kunnen ze hun kinderen inschrijven 
voor veel minder geld. En ik moet ook 
niet elke maand achter hun betalingen 
zitten (lacht).”

UITPAS MET KANSENTARIEF

“EEN OPLUCHTING 
VOOR KINDEREN 
EN HUN OUDERS”
Niet alle Mechelaars hebben op het einde van de 
maand nog geld over voor vrijetijdsactiviteiten. 
Voor hen is er de UiTPAS met kansentarief. Daarmee 
betaal je bij de UiTPAS-partners maar  20 % van 
de basisprijs. Dat opent ook voor Maneblussertjes 
uit kwetsbare gezinnen heel wat deuren.

Het verlaagt dus die belangrijke 
financiële drempel.
Sabri: “Inderdaad. Boksen heeft veel 
gedaan voor mij. Je leert veel over 
discipline, respect en doorzettings-
vermogen. Mo van Gent, mijn oude 
bokscoach, heeft me dat bijge-
bracht. We hebben samen de school 
opgericht. Al van in het begin was 
het duidelijk dat jeugdwerking ons 
hoofddoel zou worden en dat we ons 
steentje op sociaal vlak wilden bijdra-
gen. Daarom werken we ook samen 
met J@M vzw en Buurtsport Mechelen.”

Nathalie: “Ik kan me heel goed inbeel-
den dat vakantiekampen voor heel wat 
ouders onbetaalbaar zijn. Zeker voor 
alleenstaande ouders. Hun kinderen 
verdienen toch ook een leuk kamp? 
Dat is goed voor hun ontwikkeling en 
doet hen veel deugd.”

Ben jij Mechelaar en heb je recht op 
een verhoogde tegemoetkoming? 
Haal dan je UiTPAS met kansen tarief 
gratis op bij UiT in Mechelen of het 
Sociaal Huis. Meer info op 
uitinmechelen.be/uitpas.

Dankzij deze UiTPAS 
konden we onze 

korting verdubbelen
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Ontdek alle voordelen op

UITINMECHELEN.BE/ 
UITPAS

Gratis

zwembeurt
in Stedelijk Zwembad 

Geerdemvaart

1+1 ticket

film 'Nowhere'
in Cinema 

Lumière Mechelen

Gratis tickets 
voor 1 kind + 1 volwassene

Shel(l)ter (7+)
 in het Cultuurcentrum

Gratis

draagtas
van Het Predikheren

Gratis ticket

De vrouw die zich 
verslikte in haar 
ondergoed (6+)

in DE MAAN

Gratis uur

tennis
in het 

Vrijbroekpark

Gratis

schaatsbeurt
in Ice Skating Center 

Mechelen

Gratis ticket

Universal 
Rights

in Kazerne Dossin

DE LEUKSTE 
VOORDELEN IN APRIL

Gratis ticket

De bittere tranen 
van Petra Von Kant

in het Cultuurcentrum

5 euro korting

openings concert
van LUNALIA

Gratis ticket

voorstelling 
naar keuze

in kunstencentrum nona

Gratis ticket

voorstelling 
naar keuze

in ARSENAAL/LAZARUS

PTN: AANTAL PUNTEN NODIG OM 
JE KORTING TE KRIJGEN
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