Uitpas partner worden?
UiTPASpartner worden
Ben je een organisator van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten en heb je interesse om UiTPASpartner te worden? Hieronder
vind je alvast wat informatie.

Wat is UiTPAS?
UiTPAS Nijlen is een spaar- en voordeelkaart voor vrijetetijdsactiviteiten. Pashouders kunnen punten sparen wanneer ze
deelnemen aan activiteiten van UiTPASaanbieders. Deze punten kunnen ze vervolgens inruilen voor een korting, een cadeau
of een ander voordeel.
Inwoners uit Nijlen, Bevel of Kessel die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling zijn of
doorverwezen worden door het OCMW, kunnen een UiTPAS met kansentarief krijgen. Voor hen geldt de UiTPAS ook als
kortingskaart. Ze betalen minder voor de aankoop van een UiTPAS en krijgen 80% korting op deelname aan activiteiten van
UiTPAS aanbieders.

UiTPASpartner worden
 Als UiTPASpartner maak je je aanbod bekend via de UiTdatabank.
 Pashouders kunnen punten sparen bij deelname aan activiteiten ingevoerd in de UiTdatabank. Activiteiten van
UiTPASpartners krijgen een UiTPASlabel.
 UiTPASpartners worden betekent ook het toekennen van kansentarief. Hierbij wordt gewerkt met een solidaire
kostendeling (zie verder).
 Deelnemers met voldoende punten kunnen bij partners die dat willen hun punten inwisselen voor een omruilvoordeel.

Solidaire kostendeling
Voor de UiTPAS met kansentarief geldt een solidaire kostendeling: de deelnemer draagt een stuk bij, de organisator geeft een
korting en de lokale overheid van de deelnemer betaalt de rest. Voor Nijlen geldt de volgende verdeelsleutel:
 20% deelnemer
 40% aanbieder
 40% gemeente Nijlen

Voordelen voor de organisator
 communicatie : in de gemeentelijke communicatie kom je in beeld als UiTPASpartner. Vb. activiteiten krijgen een
UiTPASlabel
daarnaast stroomt alle info van de UiTdatabank door naar tal van andere communicatiekanalen.
 trouw publiek belonen + nieuw publiek aanspreken via omruilvoordelen en gerichte acties
 middel om diversiteit en participatie te verhogen
 statistieken en inzichten (info over gespaarde punten, opgenomen voordelen en aantal tickets verkocht aan
kansentarief,…)
 Voor erkende verenigingen voorziet gemeente Nijlen een UiTPASsubsidie. Het subsidiereglement kun je hier vinden.

Praktisch
 Zodra je aangeeft dat je interesse hebt om partner te worden, zal de UiTPASverantwoordelijke van onze gemeente jou
contacteren.
 De UiTPASverantwoordelijke zorgt dat je toegang krijgt tot de beheerdersomgeving en toont je hoe deze werkt.
 Je hebt GEEN extra materiaal nodig als UiTPASpartner. Heb je bijvoorbeeld een UiTPASkaartlezer of zuil nodig, dan kan
deze uitgeleend worden bij gemeente Nijlen.
 De UiTPASsoftware kan gebruikt worden op een PC, maar er bestaat ook een app die bruikbaar is op een smartphone
of tablet.

Interesse?
Heb je interesse om UiTPAS partner te worden of wens je meer informatie, neem dan contact op met Nathalie Gijsels,
klantenadviseur doelgroepen via:
UiTPAS@nijlen.be
03/410 02 11 (tijdens de openingsuren)

