


Microfoon dempen 
Na ieder deeltje ruimte voor vragen -> hand opsteken
Opname
Handleiding (op website) + presentatie 

www.uitpasmeetjesland.be/uitpaspartner

Afspraken



UiTPAS Meetjesland

Wat is UiTPAS?
Werken met UiTPAS

1.
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Wat is UiTPAS?



01Wat is UiTPAS?
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Wat is UiTPAS?
Haal een UiTPAS Meetjesland

Iedereen krijgt welkomstvoordelen!
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Punten sparen
Iedereen!
Bij alle UiTPAS-aanbieders in Vlaanderen
Per activiteit, per week, per lidmaatschap
Niet prijsgebonden!
Op het moment van deelname.
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Punten sparen
Iedereen!
Bij alle UiTPAS-aanbieders in Vlaanderen
Per activiteit, per week, per lidmaatschap
Niet prijsgebonden!
Op het moment van deelname.

Scan vanuit je digitale UiTPAS-zone 
of scan je kaart

U
iTP

A
S M

eetjesland | O
rganisaotren



01Wat is UiTPAS?
Punten sparen
Iedereen!
Bij alle UiTPAS-aanbieders in Vlaanderen
Per activiteit, per week, per lidmaatschap
Niet prijsgebonden!
Op het moment van deelname.

Scan aan de zuil, balie (smartphone of laptop) of 
via QR-code
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02
Punten toekennen

Beloon je trouwe publiek!

Trek nieuw publiek aan!

UiTPAS voor verenigingen

Puntenkader:
 
Activiteit: 1 punt (gratis - betalend - leden - niet-leden) 
Lidmaatschap: 25 punten per jaar
Meerdaagse activiteit: 1 punt per dag
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Punten toekennen

Enkel gratis activiteiten?

1 UiTpunt per activiteit 

UiTPAS voor verenigingen

Puntenkader:
 
Activiteit: 1 punt (gratis - betalend - leden - niet-leden) 
Lidmaatschap: 25 punten per jaar
Meerdaagse activiteit: 1 punt per dag
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Iedereen kan punten ruilen!
Voor een (extra) voordeel
Bij alle UiTPASaanbieders in Vlaanderen
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02
Omruilvoordelen toekennen
Zet je activiteiten in de kijker:

Trek nieuw publiek aan

Trek extra publiek aan bij minder populaire activiteiten

UiTPAS voor verenigingen

Puntenkader:
 
<10 punten: gratis tastbare dingen en kortingen op activiteit
  10 punten: vb. gratis ticket
>10 punten: exclusievere voordelen
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Omruilvoordelen toekennen

Permanente of tijdelijke omruilvoordelen

Naar eigen mogelijkheden

UiTPAS voor verenigingen

Puntenkader:
 
<10 punten: gratis tastbare dingen en kortingen op activiteit
  10 punten: vb. gratis ticket
>10 punten: exclusievere voordelen
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Korting krijgen

www.uitpasmeetjesland.be
sociaal huis

Recht op kansentarief

Voorwaarden? 
-75
%
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Enkel voor houders van UiTPAS Meetjesland met kansentarief

UiTPAS Meetjesland zonder kansentarief
UiTPAS met kansentarief van andere regio's

UiTPAS voor verenigingen 02
Kansentarief toekennen
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Geldig voor het leven tenzij je 
niet meer aan de voorwaarden voldoet!
Wordt jaarlijks gecontroleerd in april!



Volgens systeem van solidaire kostendeling

Wie betaalt wat?

UiTPAS voor verenigingen 02
Kansentarief toekennen
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Volgens systeem van solidaire kostendeling

Wie betaalt wat?

In andere regio's andere verdeling (20-40-40)!

UiTPAS voor verenigingen 02
Kansentarief toekennen
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Maandelijkse terugbetaling aan vereniging

Via UiTPASbalie onkostennota controleren
-> maandelijkse herinnering!

Geen opmerkingen?
Lokaal bestuur betaalt 55% terug

UiTPAS voor verenigingen 02
Kansentarief toekennen
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Leeftijd
Geslacht
Gespaarde punten
Ingeruilde punten
Gebruik kansentarief
...

Mogelijkheid om statistieken op te vragen voor jouw vereniging

Geen persoonsgegevens! Privacy is belangrijk!

UiTPAS voor verenigingen 02
Inzichten en statistieken
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UiTPAS Meetjesland

Wat is UiTPAS?
Werken met UiTPAS

Hoe UiTPAS-activiteit
aanbieden
Werken met de balie-
applicatie

UiTPAS registreren
Pashouder zoeken &
gegevens aanpassen
Kansentarief toekennen
Punten sparen 
Voordelen opnemen
Wat als?
Beheer

1.
2.
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Hoe UiTPAS-activiteit aanbieden



UiTiD = persoonlijk profiel 
Geeft toegang tot UiTdatabank & UiTPAS balie-applicatie
Aanmaken via https://profile.uitid.be + klik op 'Maak er eentje aan!'

Hoe UiTPAS-activiteit aanbieden 02
STAP 1: maak een UiTiD aan
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https://profile.uitid.be/nl/signup?locale=nl
https://profile.uitid.be/nl/signup


Ga naar www.uitdatabank.be en meld je aan met je UiTiD
Voer je activiteit correct in.

Hoe UiTPAS-activiteit aanbieden 02
STAP 2: activiteiten invoeren
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http://www.uitdatabank.be/
http://www.uitdatabank.be/


Voer het correcte tijdstip van je activiteit in!

Hoe UiTPAS-activiteit aanbieden 02
AANDACHTSPUNTEN!
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Punten zijn beschikbaar vanaf een paar uur voor, tot een paar uur na de activiteit.
Hiervoor moet het correcte tijdstip ingevoerd zijn. Vink het vakje ‘Hele dag’ uit en duid
het juiste uur aan. 

http://www.uitdatabank.be/
http://www.uitdatabank.be/
http://www.uitdatabank.be/


Zorg dat je het veld 'organisatie' invult mét UiTPAS-icoontje

Hoe UiTPAS-activiteit aanbieden 02
AANDACHTSPUNTEN!
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Hierdoor maakt het systeem de link met de UiTPAS-applicatie

http://www.uitdatabank.be/
http://www.uitdatabank.be/


Voer de prijs in

Hoe UiTPAS-activiteit aanbieden 02
AANDACHTSPUNTEN!
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Als je activiteit gratis is, vink je ‘Gratis’ aan. Als je dit niet doet, dan wordt je activiteit
niet geregistreerd als UiTPAS-activiteit. Een ander tarief voor leden en voor niet-leden?
Geen probleem, je kunt makkelijk tarieven toevoegen met de knop ‘Tarief toevoegen’! 

http://www.uitdatabank.be/
http://www.uitdatabank.be/
http://www.uitdatabank.be/


Voer de prijs in

Hoe UiTPAS-activiteit aanbieden 02
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OPGELET: Je hoeft de prijzen voor het kansentarief niet zelf te berekenen.
Het systeem doet dat automatisch voor je! Vul dus jouw normale tarieven in.

http://www.uitdatabank.be/
http://www.uitdatabank.be/
http://www.uitdatabank.be/


Wil je je activiteit niet zichtbaar bvb. ledenaanbod?

Hoe UiTPAS-activiteit aanbieden 02
AANDACHTSPUNTEN!
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Dan kun je onderaan het invoerscherm aangeven ‘Enkel voor leden’. Je kunt nu kortingen
en punten toekennen, maar je activiteit verschijnt niet openbaar. 

http://www.uitdatabank.be/
http://www.uitdatabank.be/
http://www.uitdatabank.be/
http://www.uitdatabank.be/


www.uitinvlaanderen.be 
www.uitinhetmeetjesland.be

Je activiteit is nu zichtbaar op 

Hoe UiTPAS-activiteit aanbieden 02
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https://profile.uitid.be/nl/signup


www.uitinvlaanderen.be 
www.uitinhetmeetjesland.be

Je activiteit is nu zichtbaar op 

Hoe UiTPAS-activiteit aanbieden 02
OUTPUT
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je UiTPAS-balie

https://profile.uitid.be/nl/signup


Download versie 2.2.5 via http://files.uitpas.be/uitpas_browser.html *
*de applicatie is ook online beschikbaar via https://balie.uitpas.be/ 
MAAR niet compatibel met NFC-lezer!

Meld je aan met je UiTid en klik op de naam van de balie

Hoe UiTPAS-activiteit aanbieden 02
STAP 3: balie-applicatie gebruiken
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http://files.uitpas.be/uitpas_browser.html
https://balie.uitpas.be/
http://www.uitdatabank.be/
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UiTPAS Meetjesland



Inlezen via combilezer, anders manueel 















Vertel mensen over uitpas.be & applicatie op smartphone -> communicatievoorkeuren beheren
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Pashouder zoeken



Gewone balie Verkoopsbalie



punt sparen of tarief toekennen
adres wijzigen
blokkeren

Bulkacties



Gegevens aanpassen



Gegevens aanpassen



Enkel voor geauthoriseerde registratiebalies

Gegevens aanpassen



Gegevens aanpassen



UiTPAS Meetjesland

Wat is UiTPAS?
Werken met UiTPAS

Hoe UiTPAS-activiteit
aanbieden
Werken met de balie-
applicatie

UiTPAS registreren
Pashouder zoeken &
gegevens aanpassen
Kansentarief toekennen
Punten sparen 
Voordelen opnemen
Wat als?
Beheer

1.
2.

a.

b.



Kansentarief toekennen



Kansentarief toekennen



Kansentarief toekennen



UiTPAS Meetjesland

Wat is UiTPAS?
Werken met UiTPAS

Hoe UiTPAS-activiteit
aanbieden
Werken met de balie-
applicatie

UiTPAS registreren
Pashouder zoeken &
gegevens aanpassen
Kansentarief toekennen
Punten sparen 
Voordelen opnemen
Wat als?
Beheer

1.
2.

a.

b.



Punten sparen



Punten sparen



UiTPAS Meetjesland

Wat is UiTPAS?
Werken met UiTPAS

Hoe UiTPAS-activiteit
aanbieden
Werken met de balie-
applicatie

UiTPAS registreren
Pashouder zoeken &
gegevens aanpassen
Kansentarief toekennen
Punten sparen 
Voordelen opnemen
Wat als?
Beheer

1.
2.

a.

b.



Voordelen opnemen
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diefstal
defect
verlies
verlies kansenstatuut
verkrijgen kansenstatuut

Wat als? 02
Iemand wil een nieuwe kaart:
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Enkel voor verkoopsbalies!



Pashouder zoeken



Kaart blokkeren en vervangen



Kaart blokkeren en vervangen



verhuis
welkomstvoordelen UiTPAS Meetjesland

Wat als? 02
Iemand uit een andere UiTPASregio 
wil lid worden van UiTPAS Meetjesland:
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Enkel voor verkoopsbalies!



Historiek korting & bonnen
Lid maken van UiTPAS Meetjesland

Lid maken van UiTPAS Meetjesland
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Publiq heeft handige instructievideo's!

UiTPAS tutorials 02
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLzpxHNcbwEUmTWHcFVsWP-b7kob9SA53u


www.uitpasmeetjesland.be/uitpaspartner

uitpasmeetjesland@comeet.be
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een realisatie van COMEET en Publiq
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