
Daar kan je nog ‘s
mee buiten komen



Waar en hoe vraag je een UiTPAS

met kansentarief aan?

Een UiTPAS is een elektronische spaar- en voordelenkaart voor 
vrijetijdsactiviteiten, met voordelen voor iedereen. De UiTPAS 
zorgt ervoor dat iedereen kan genieten van cultuur, sport en 
vrije tijd. Bij elke activiteit spaar je punten. Je gespaarde 
punten kan je omruilen voor gratis tickets, kortingen of andere 
cadeaus. 

Heb je een beperkt inkomen? Dan heb je misschien recht 
op een gratis UiTPAS met kansentarief. Naast het sparen en 
ruilen van punten, betaal je ook een verminderd tarief als je 
naar een activiteit gaat in de regio UiTPAS Dender. De UiTPAS 
met kansentarief biedt je ook een korting bij schooluitstappen 
in alle Denderleeuwse scholen. De UiTPAS vervangt onze 
gemeentelijke schoolkansenpas.

Denderleeuw behoort tot de regio UiTPAS Dender net zoals de 
gemeenten Aalst, Berlare, Dendermonde, Erpe-Mere, Haaltert, 
Lede, Ninove, Wetteren, Wichelen, Buggenhout, Laarne en 
Zele.

Wat is de UiTPAS met kansentarief



Waar en hoe vraag je een UiTPAS

met kansentarief aan?

In het OCMW Denderleeuw kijken we of je recht hebt op 

een gratis UiTPAS met kansentarief. Breng van alle

gezinsleden volgende documenten mee:

• Overzicht inkomsten laatste 3 maand

• Overzicht uitgaven laatste 3 maand zoals huishuur of 

lening, factuur elektriciteit en gas,…
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Deze UiTPAS is geldig tot 31 december.Elk jaar wordt opnieuw gekeken of je nogsteeds recht hebt op het verminderd tarief.

Je ontvangt mooie
welkomstvoordelen:
(bv. een hippe zweetband of squashbeurt in de 
sporthal, een gratis zwembeurt in het zwembad 
van Ninove, een gratis kopje koffie in de Palaver, 
een handige draagtas in de Bib,…).
Er staan ook meteen 3 UiTpunten op je UiTPAS.
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Hoe kan ik punten sparen?

Hoeveel betaal je met je UiTPAS 

met kansentarief?

€ 3

€ 1,5

Met een UiTPAS met kansentarief 

heb je recht op korting bij activitei-

ten. Er zijn hiervoor vaste prijzen 

die vastgelegd zijn voor de regio 

UiTPAS Dender:
HALVE DAGACTIVITEIT

VOLLEDIGE DAGACTIVITEIT

MEERDAAGSE ACTIVITEIT

(bv. kampen, lidgelden,…)

1/4de

van de totaalprijs



Hoe kan ik punten sparen?

Waar en wanneer kan ik mijn 
UiTPAS gebruiken?Alle activiteiten vind je op

www.uitpasdender.be
maar ook in het infoblad van de gemeente.Zie je het UiTPASlogo staan, dan kan je erzeker met je UiTPAS met kansentarief terecht. 

ELKE ACTIVITEIT = 1 PUNT!

In de bib, sportzaal, zwembad,… kan je een UiTPUNT 

sparen aan de UiTPASzuil of aan de kassa.



UiTPAS met kansentarief gebruiken

- Voor €1/dag naar het speelplein Awimbalieje 

tijdens de zomermaanden

- Sportkampen van de gemeente: je betaalt 

25% van de kostprijs

- Voor €0,25 naar speelplein Hof ter Leeuwe

- Korting op lidgelden en deelnameprijzen bij 

verschillende verenigingen in Denderleeuw



Genoeg punten gespaard? Dan kan je deze 

ruilen voor allerlei UiTPAS-voordelen.

Gratis tickets, gadgets, cadeaus,… het zijn slechts 

enkele voorbeelden. Er is steeds een wisselend aanbod!

Een overzicht van alle locaties en (welkomst)voordelen 

kan je vinden op www.uitpasdender.be.

5 punten gespaard! Wat nu?

Ga zeker langs bij het OCMW.

Hier helpen ze je graag verder en leggen ze je alle 

stappen uit. Heb je een vaste maatschappelijk 

werker? Maak dan eerst een afspraak. Nieuwe 

bezoekers melden zich eerst aan met hun vraag 

bij de dienst intake. Dit is zonder afspraak, 

elke werkdag tussen 9 en 11.30 uur en op 

donderdagavond tussen 18 en 19.30 uur. 

Denk je dat je in aanmerking komt?

OCMW DENDERLEEUW

uitpasmetkansentarief@denderleeuw.be

053 645 834

Ten Kouter 20

9470 Denderleeuw




