
 
 

Kortingskaarten 
 

Kortingskaarten zijn enkel vandaag van toepassing voor leden die wonen in Kortrijk, 
Roeselare, Gent of Brussel. 

Niet elke stad biedt jammer genoeg vandaag al een kortingskaart aan. 

Geef je nummer in en wij geven je de nodige spaarpunten toe of korting als je van een 
kortingstarief gebruik kan maken. 

 

Deze kortingskaart kan elke inwoner van deze steden aanvragen: 

UITPAS Kortrijk 

Deze pas is voor alle inwoners die wonen in groot Kortrijk. 

- Als je een UITPAS van Kortrijk hebt,(https://www.kortrijk.be/uitpas) kan je bij BOAS 
punten sparen. Met deze punten krijg je korting op verschillende culturele en sportieve 
evenementen.  

- Heb je een UITPAS met recht op kortingstarief 
(https://www.kortrijk.be/uitpas/kortingstarief), dan kan je dit aangeven bij je inschrijving 
en heb je recht op een korting. 

 

UITPAS Gent 

Deze pas is voor alle inwoners die wonen in groot Gent. 

- Als je een UITPAS van Gent hebt,( https://www.uitdatabank.be) kan je bij BOAS punten 
sparen. Met deze punten krijg je korting op verschillende culturele en sportieve 
evenementen.  

- Heb je een UITPAS met recht op kortingstarief (http://balie.uitpas.be), dan kan je dit 
aangeven bij je inschrijving en heb je recht op een korting.  

 
 
 
 



 
 

 
 

 

PAS PARTOE  Brussel 

Deze pas is voor alle leden die wonen in Brussel. 

- Als je een Pas-Partoe (https://www.uitinbrussel.be/paspartoe) hebt, kan je bij BOAS 
punten sparen. Met deze punten krijg je korting op verschillende culturele en sportieve 
evenementen.  

- Heb je een Pas Partoe met recht op kortingstarief, dan kan je dit aangeven bij je 
inschrijving en heb je recht op een korting. Je kan dit regelen bij 1 van de verkooppunten 
in Brussel (verkooppunten) 

 

VRIJETIJDSPAS Roeselare 

Deze pas is voor alle leden die wonen in Roeselare. 

- Als je een Vrijetijdspas (https://www.roeselare.be/vrije-tijd/vrijetijdspas) hebt, kan je bij 
BOAS punten sparen. Met deze punten krijg je korting op verschillende culturele en 
sportieve evenementen.  

- Heb je een Vrijetijdspas met recht op kortingstarief dan kan je via de welzijnwijzer van 
Roeselare dit laten activeren (https://welzijnswijzer.roeselare.be/vrijetijdspas) om te 
genieten van de korting. 

 


