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Gemeente Beveren en Zwijndrecht lanceren 

UiTPAS Reynaert, de nieuwe spaar- en 

voordeelkaart voor vrije tijd, sport en cultuur 

01|09|2021 
 

 

Vanaf 1 september stappen de gemeenten Beveren en Zwijndrecht samen in het UiTPAS verhaal. De 

UiTPAS  loopt al in een heel aantal steden en gemeenten in Vlaanderen en vanaf 1 september dus ook 

in Beveren en Zwijndrecht. Met een UiTPAS Reynaert deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten wordt nog 

eens zo plezant want houders kunnen punten sparen bij elke UiTPAS-activiteit. Gespaarde punten 

kan je omruilen voor allerlei voordelen, niet alleen in Beveren en Zwijndrecht, maar over heel 

Vlaanderen. Voor mensen die recht hebben op het kansentarief vervangt de UiTPAS de bestaande 

vrijetijdspas (Beveren) en de Z-pas (Zwijndrecht). Zij kunnen niet alleen punten sparen en omruilen 

maar genieten bovendien een korting van 80% op de deelname-of ticketprijs. 

 

Met de UiTPAS stappen de gemeenten Beveren en Zwijndrecht in een groter Vlaams verhaal om de 

deelname aan cultuur, sport en vrije tijd zo laagdrempelig mogelijk te maken. Beide gemeenten kunnen 

daardoor profiteren van de uitstraling van het merk ‘UiTPAS’ en de overkoepelende promotie en 

communicatie. Bovendien is het voor organisatoren een handig instrument om activiteiten te promoten, 

te monitoren en eventueel te evalueren.  Door het aanbieden van punten of tijdelijke voordelen wordt het 

voor hen ook een krachtig marketinginstrument. 
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Vlaanderen promoot voor de UiTPAS een regio-werking. Gemeente Beveren diende als trekker het 

aanvraagdossier in en vond gemeente Zwijndrecht onmiddellijk bereid om mee in te stappen. Het is de 

bedoeling dat op termijn ook andere Wase gemeenten aansluiten. Daarom werd gekozen voor de naam 

Reynaert. Die is toepasselijk voor alle Wase gemeenten en is dus een vlag die de lading ook in de toekomst 

kan dekken. Bovendien staat Reynaert de Vos symbool voor hoe wij het vrijetijdsgebeuren zien: speels, 

avontuurlijk, een beetje rebels,  en af en toe wat buiten de lijntjes kleurend. 

 

Punten sparen 

Een UiTPAS Reynaert koop je eenmalig aan. De kaart is persoonlijk (een voor elk gezinslid). Met de UiTPAS 

kan je bij deelname aan elke UiTPAS-activiteit een punt sparen. Je spaart een punt bij alle gemeentelijke 

activiteiten maar ook bij UiTPAS-activiteiten van talrijke verenigingen en organisaties die aangesloten zijn 

bij UiTPAS. 

Zo spaar je bijvoorbeeld een punt bij een bezoekje aan de bib , zwembad Lago De Meerminnen of als je een 

voorstelling in Ter Vesten of OC ‘t Waaigat bijwoont. Of als je deelneemt aan activiteiten van Beverse of 

Zwijndrechtse verenigingen die aangesloten zijn bij onze UiTPAS-regio, bijvoorbeeld bij uw inschrijving bij 

een aangesloten sport-, jeugd of middenveldorganisatie.  

Je kan niet alleen punten verzamelen in de gemeenten Beveren en Zwijndrecht maar bij het hele UiTPAS-

aanbod in Vlaanderen. 

Punten sparen kan je op een aantal locaties via de UiTPAS-zuil zoals in CC Ter Vesten, OC ’t Waaigat, 

Sportpark Beveren, Sportcentrum Den Draver, Bibliotheek Zwijndrecht en Lago Beveren De Meerminnen. 

Op plaatsen waar geen zuil staat, kan je sparen door met je UiTPAS-app de QR-code te scannen of er wordt 

een punt toegekend door de aanbieder. Met de UiTPAS-app zie je bovendien hoeveel punten je al spaarde 

en welke omruilvoordelen in aanbieding zijn. 

Punten omruilen voor voordelen 

De gespaarde punten kan je omruilen voor heel wat leuke cadeaus, voordelen en kortingen in elke UiTPAS 

regio. Bijvoorbeeld kortingen voor bepaalde voorstellingen in de culturele centra van Beveren en 

Zwijndrecht, toffe cadeaus zoals een sporthanddoek, appelsapbox …, korting voor of een gratis 

consumptie bij UiTPAS-activiteiten, bv. in het Cultuurcafé of Rest-eau-cafe De Meerminnen. 

Het aanbod van de omruilvoordelen in Beveren lees je op www.beveren.be/uitpas en 

www.zwijndrecht.be/uitpasreynaert. Je kan de gespaarde punten ook omruilen in alle steden en 

gemeenten die met UiTPAS samenwerken. Een overzicht hiervan vind je op www.uitpas.be. 
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UiTPAS Reynaert kopen 

Een UiTPAS Reynaert kost 5 euro, 2 euro voor kinderen en jongeren tot 26 jaar. Voor inwoners met 

kansentarief is de UiTPAS gratis. 

Bij aankoop van een UiTPAS Reynaert ontvang je een welkomstpakket:  3 punten op je nieuwe UiTPAS en 

een schoudertas met een verrassende inhoud! 

Een UiTPAS Reynaert kan je in Beveren kopen in: 

• Gemeentehuis Beveren, vrijetijdsbalie, Gravenplein 8 

• Bib Beveren, Gravenplein 3 

• Bib Verrebroek, Pater Vergauwenstraat 6a (dit tot november 2021, daarna in Bib Kieldrecht) 

• Via het e-loket website 

Een UiTPAS Reynaert kan je in Zwijndrecht kopen in: 

• Vrijetijdsbalie Zwijndrecht - Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht 

• Welzijnsbalie - Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht (enkel de UiTPAS met kansentarief). 

• Sporthal Zwijndrecht - Fortlaan 10, 2070 Zwijndrecht 

• Bibliotheek Zwijndrecht - Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht 

• Bibliotheek Burcht - John Tulpinckstraat 2, 2070 Zwijndrecht 

• OC ’t Waaigat Burcht - Kerkplein 1, 2070 Zwijndrecht 

• Mobiele verkooppunten op evenementen 

Inwoners die recht hebben op het kansentarief konden tot nu toe korting krijgen voor vrijetijdsactiviteiten 

met de vrijetijdspas (in Beveren) en de Z-Pas (in Zwijndrecht). Het tonen van deze kaart is voor deze groep 

mensen echter stigmatiserend. Inwoners met kansentarief hebben nu een UiTPAS zoals elke UiTPAS-

houder. Bij hen is het voordeeltarief elektronisch gekoppeld aan de kaart. Het voordeeltarief, 80%, wordt 

automatisch verrekend. 

Mensen met kansentarief kregen al in het voorjaar hun UiTPAS kaart, voor hen is de kaart gratis, en konden 

deze zomer al van het voordeeltarief gebruik maken in de gemeenten Beveren en Zwijndrecht. 

Naast het gemeentelijk activiteitenaanbod van Beveren en Zwijndrecht kan je met de UiTPAS ook terecht 

bij een 60-tal verenigingen en clubs. Zij engageren zich daardoor ook om de korting voor mensen met 

kansenstatuut toe te kennen voor hun eigen activiteiten. Op die manier tonen zij niet alleen hun 

maatschappelijk engagement, maar genieten zij tevens van de grootschalige promotie en communicatie 

van hun eigen activiteiten. 
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Alle info over de UiTPAS Reynaert kan je terugvinden, www.beveren.be/uitpas en 

www.zwijndrecht.be/uitpas en ook op www.uitpasreynaert.be. 

 

Meer informatie 

Ingeborg De Meulemeester 
schepen van Cultuur Beveren 

T 03 750 16 03 

E ingeborg.de.meulemeester@beveren.be 

Ann Van Damme 
schepen van Cultuur Zwijndrecht 

T 0476 93 65 93 

E ann.vandamme@zwijndrecht.be 

Katrien Claus 

schepen van sport Beveren 

T 0477 96 75 90 

E katrien.claus@beveren.be 

Dirk Van Esbroeck 
schepen van Sociale zaken Beveren 

T 0472  48 52 30 
E dirk.vanesbroeck@beveren.be 

 

 

http://www.beveren.be/uitpas
http://www.zwijndrecht.be/uitpas
http://www.uitpasreynaert.be/

