
UiTPAS Reynaert – voorstel omruilvoordelen   

Het hebben van omruilvoordelen is geen verplichting voor organisaties. Toch zijn ze een grote meerwaarde voor 

het project UiTPAS en voor de aanbieder.  

Het aanbieden van een korting op een activiteit kan een groter en nieuw publiek nieuwsgierig maken om een 

kijkje te komen nemen. Een korting op je eerste activiteit van het seizoen is daar een goed voorbeeld van. 

Het aanbieden van een gadget of van eten of drank kan een beloning zijn van je trouw publiek en wie weet ‘blijven 

ze nog langer plakken’. 

Titel van het omruilvoordeel  

 

geef een duidelijke titel van je omruilvoordeel (bv. Gratis ticket voor de film FC De Kampioenen) 

Aantal punten  

 

hoeveel punten is het omruilvoordeel waard? 1 punt komt ongeveer overeen met €0,30. 

Balie(s)  

 

Aan welke balie(s) moet dit omruilvoordeel gekoppeld worden? 

e-mailadres  

 

vul hier je eigen e-mailadres 

foto  

 

Geen bestand gekozen 

voeg een leuke en duidelijke foto toe van minimum 1MB en maximum 3MB. 

Promotekst  

 

 

 

Maak een kort, enthousiast en motiverend tekstje over je omruilvoordeel! 

Beschikbare eenheden 

 

Vul hier het aantal beschikbare eenheden in of laat deze zone leeg indien onbeperkt 



Volumebeperking 

 

Vul hier in hoeveel keer 1 persoon het omruilvoordeel mag omruilen en over hoeveel tijd (bv.: 1 keer omruilen per persoon per week / 1 

persoon mag maximum 5 keer omruilen) of laat deze zone leeg indien onbeperkt. 

Omruilperiode 

 

Vul hier de periode in dat er kan omgeruild worden (bv.: 31/01/2017 - 31/03/2017) Laat deze zone leeg indien onbeperkte omruilperiode 

Publicatieperiode 

 

Mag je omruilvoordeel maar gepubliceerd worden vanaf een bepaalde datum? Of voor een beperkte periode? Vul hier de correcte datum in 

(bv. publiceren vanaf 25/03/2017, maar onbeperkt laten doorlopen) Laat deze zone leeg indien direct publiceerbaar en onbeperkt. 

Doelgroep 

 

Heb je een bepaalde doelgroep voor ogen? Vul die dan hier in. 

Website 

 

plaats hier een link voor meer info indien er een evenement verbonden is aan jouw omruilvoordeel 

Terug te sturen naar 

Vrijetijdsbalie 

Gravenplein 8, 9120 Beveren 

info@beveren.be 

037501511 


