
Met een UiTPAS Meetjesland word je
extra beloond wanneer je deelneemt aan
vrijetijdsactiviteiten in Assenede, Eeklo,
Kaprijke, Sint-Laureins, Wachtebeke en
Zelzate!

Jouw spaar- en voordeelkaart voor
vrije tijd

UiTPAS MEETJESLAND

... én een
voordeelkaart.
De gespaarde punten ruil
je om tegen mooie
voordelen zoals korting op
de toegangsprijs, 
een gratis drankje of
gadget én dit bij alle
UiTPAS-aanbieders in heel
Vlaanderen. Check alle
omruilvoordelen op
www.uitpas.be.

Haal je UiTPAS nu!
Iedereen uit (en buiten) het Meetjesland kan een UiTPAS
Meetjesland kopen! Je betaalt éénmalig 5 euro, tot 26
jaar betaal je 2 euro en heb je een beperkt inkomen
betaal je 1 euro. 

Je ontvangt al meer dan 20 Meetjeslandse
welkomstvoordelen zoals concert- en filmtickets, een
gratis zwembeurt maar ook gratis drankjes en gadgets.

UiTPAS Meetjesland is een spaarkaart ...
Je spaart bij elke deelname aan een vrijetijds-activiteiten,
bij alle UiTPAS-aanbieders in heel Vlaanderen, 1 punt per
deelname.

WIJDOENMEE!

 www.uitpasmeetjesland.be

Een UiTPAS Meetjesland met
kansentarief aanvragen?
Ga met je identiteitskaart, een klevertje van
de mutualiteit, een recent document van je
personenbelasting en €1 naar het juiste
verkooppunt.

Onze school doet mee!
Heb jij al een UiTPAS
Meetjesland met kansentarief?
Dan kan je met deze kaart 75% korting
krijgen bij de sport of (socio-)culturele
activiteiten georganiseerd door een stad-,
gemeente- of OCMW-bestuur van de
deelnemende gemeenten. Van zwemlessen
tot een theatervoorstelling die we met de
klas bijwonen, de korting wordt verekend op
de schoolfactuur.

Activiteiten die door de school zelf worden
georganiseerd (bijvoorbeeld voor- en
naschoolse opvang, grootouderfeest,
schoolfeest...) komen niet in aanmerking
voor de korting.

Wat moet je hiervoor doen?
Geef bij de start van het schooljaar of bij
inschrijving in de school, het UiTPAS-
nummer per kind door aan het secretariaat
van de school. Dat nummer vind je op de
achterkant van je UiTPAS Meetjesland met
kansentarief van je kind(eren). De korting is
geldig voor een volledig schooljaar. 

UiTPAS Meetjesland met kansentarief
Heb je recht op een UiTPAS Meetjesland met
kansentarief? Dan krijg je bovenop het sparen en ruilen
in heel Vlaanderen, 75% korting bij de Meetjeslandse
UiTPAS-aanbieders.



STIP, Molenstraat 36
Sociaal Huis,
Zuidmoerstraat 136
Stadhuis - dienst
burgerzaken, Markt 34
Stadskantoor,
Industrielaan 2

Eeklo

Bibliotheek Assenede,
Sportstraat 2a
Bezoekerscentrum
Boekhoute,
Boekhoutedorp 3
Dienst Vrij Tijd, 
 Sportstraat 2a
Gemeentehuis,
Kasteelstraat 1-3

Assenede

     Hier kan je ook een UiTPAS
Meetjesland met kansentarief
aanvragen.

Administratief Centrum
Kaprijke, Veld 1
Bibliotheek Kaprijke,
Plein24
Bibliotheek Lembeke,
Eeklostraat 24/0001

Huis van de Vrije Tijd,
Leemweg 24
Postpunt/Dorpshuis
Watervliet, Stee 3
Sociale Dienst,
Rommelsweg 12

Sint-Laureins

GC Cultuurhuis
Safarken, Dr. J.
Persynplein 6
Bibliotheek
Wachtebeke,
Dr. J. Persynplein 7
Sociaal huis, Bel gratis
0800 1 9185

Wachtebeke

Sportcomplex Eurohal,
Oostkade 16
LDC De Kastanje,
Kastanjeplein 1
Bibliotheek Zelzate,
Burg. J. Chalmetlaan 50
Sociaal Administratief
Centrum, Klein
Landeigendomlaan 2a

Zelzate

Kaprijke

Groot gelijk! Ga met je identiteitskaart langs bij één
van de verkooppunten. De UiTPAS staat op naam:
ieder lid van het gezin krijgt zijn eigen pas. Wil je
graag een pas voor je gezinsleden? Neem dan ook
hun identiteitskaart mee.

Ja, ik wil een UiTPAS Meetjesland!

Heb ik recht op een UiTPAS
Meetjesland met kansentarief?

je hebt recht op de verhoogde
tegemoetkoming i.k.v. ziekte- en
invaliditeitsverzekering; of
je hebt recht op een (equivalent) leefloon; of
je bent in budgetbeheer bij de OCMW’s van
Assenede, Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins,
Wachtebeke, Zelzate of CAW Oost-
Vlaanderen; of
je bent toegelaten tot collectieve
schuldenregeling bij een erkend
schuldbemiddelaar; of
je verblijft als asielzoeker in het Rode Kruis
Opvangcentrum te Eeklo of een Lokaal
Opvanginitiatief in één van de deelnemende
steden & gemeenten.

Om recht te hebben op een UiTPAS Meetjesland
met kansentarief moet je aan drie voorwaarden
voldoen:

   1. je bent inwoner van Assenede, Eeklo, Kaprijke,      
   Sint-Laureins, Wachtebeke of Zelzate en hun 
   deelgemeenten, of je hebt er je gewoonlijke 
   verblijfplaats;
 
   2. én je hebt hoogstens één bescheiden woning in 
   eigendom waarvan het niet-geïndexeerd 
   Kadastraal Inkomen niet meer bedraagt dan 745 
   euro  (referentietijdstip: 1 januari 1975); 

   3. én je behoort tot één van onderstaande  
   categorieën:

Indien je niet behoort tot één van deze categorieën,
maar toch een beperkt inkomen hebt, dan kan een
medewerker van het Sociaal Huis of OCMW je
financiële situatie bekijken.  Op basis van dit
onderzoek kan het Bijzonder Comité Sociale Dienst
van het betreffende OCMW eventueel beslissen om
je toch een UiTPAS Meetjesland met kansentarief toe
te kennen. 

De UiTPAS Meetjesland met kansentarief wordt
toegekend aan elke rechthebbende met inbegrip
van de inwonende gezinsleden die ten laste zijn van
de gerechtigde.

Meer info: www.uitpasmeetjesland.be


