infobrochure

dé vrijetijdspas
voor brussel
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Paspartoe in het kort
• Spaar punten bij tal van
vrijetijdsactiviteiten.
• Registreer je online op
www.paspartoebrussel.be
om je puntensaldo te checken.
Dat kan ook aan de balie van
een Paspartoe-aanbieder.
• Ruil je punten om voor leuke
voordelen.
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Wat?
Proficiat met je Paspartoe!
Met deze pas kan je voordelig aan tal van cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten deelnemen. Spaar punten en ruil ze voor mooie voordelen.
Sportkamp, kookcursus, theater: Paspartoe is je sleutel tot vrije tijd in
Brussel!

Hoe?
Met Paspartoe spaar je een punt wanneer je deelneemt aan een
activiteit bij een Paspartoe-aanbieder. Scan je Paspartoe bij elke
activiteit aan een Paspartoe-zuil of aan een Paspartoe-balie.
Check je gespaarde punten:
• op www.paspartoebrussel.be.
• aan een Paspartoe-balie of Paspartoe-zuil bij Paspartoe-aanbieders.
Wil je je puntensaldo online checken? Registreer je dan op
www.paspartoebrussel.be.
Heb je al een UiTPAS? Dan kan je ook punten sparen en omruilen bij
Paspartoe-aanbieders.
De gebruiksvoorwaarden vind je op www.paspartoebrussel.be.

Waar?
Alle deelnemende organisaties en hun activiteiten vind je op
www.paspartoebrussel.be.
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voordelen
welkomstvoordelen
Bij je Paspartoe heb je een welkomstpakket gekregen met daarin:
• startvoordelen, zoals een MIVB-ticket, een geschenk en 2 punten.
• een cultuurbon van 6 euro die je korting geeft op culturele
activiteiten van Paspartoe-aanbieders.

+2
          Op
je Paspartoe staan al 2 punten.
Hoe gebruik je de cultuurbon?
De cultuurbon is een kortingsbon met een maximale waarde van 6 euro.
Deze kan je gebruiken wanneer je naar een cultureel evenement van
een Paspartoe-aanbieder gaat. Ga met je cultuurbon én Paspartoe naar
de kassa. Kost het evenement 6 euro of minder, dan betaal je niets.
Kost je ticket meer dan 6 euro, dan betaal je de rest. De cultuurbon is
niet geldig voor evenementen die minder dan 2 euro kosten. De cultuurbon is jaarlijks opnieuw te verkrijgen. Alle deelnemende organisaties en hun activiteiten vind je op www.paspartoebrussel.be.

voordelen
Heb je punten gespaard? Ruil ze voor een korting, een cadeau of
andere voordelen. Dat kan al vanaf 5 punten. Check alle voordelen op
www.paspartoebrussel.be en kies je voordeel.
Voorbeelden:
• 5 punten: gratis drankjeton in de AB
• 10 punten: ticket ter waarde van 5 euro bij Muntpunt
• 10 punten: gratis film naar keuze bij de Beursschouwburg
Hoe ruil je je punten?
Geef je Paspartoe af aan de kassa of de balie en zeg dat je graag je
punten wil omruilen. De baliemedewerker schenkt je het voordeel dat
je gekozen hebt. De punten gaan van je kaart af.
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prijzen
Voor de prijzen van vrijetijdsactiviteiten kan je bij elke Paspartoeaanbieder terecht.
Heb je een Paspartoe aan reductieprijs? Dan krijg je een gratis Paspartoe
en heb je recht op:
• sterk verlaagde toegangsprijzen voor vrijetijdsactiviteiten
• een bonnenboekje met kortingen
Basisprijs activiteit

Reductieprijs activiteit

Tot en met € 16

€2

Meer dan € 16

Je krijgt korting via de bonnen uit het
bonnenboekje.

Meer info over de Paspartoe aan reductieprijs?
Mail naar info@paspartoebrussel.be, bel het nummer 02 278 11 11 of
check www.paspartoebrussel.be.
Een Paspartoe aan reductieprijs moet je elk jaar opnieuw activeren.
Je krijgt hierover tijdig een herinnering.
Hoe koop je een ticket aan reductieprijs?
Ga naar de balie of de kassa en geef je Paspartoe af. De baliemedewerker scant je pas en checkt of je recht hebt op de reductieprijs.
Kost een activiteit 16 euro of minder, dan betaal je altijd 2 euro.
Voor bepaalde activiteiten die meer dan 16 euro kosten, kan je met
een bon uit het bonnenboekje korting krijgen. Geef de bon samen met
je Paspartoe af.

Liever in groep?
Ga je liever niet alleen op stap en ben je lid of cliënt van een
organisatie? Dan kan je aansluiten bij een groepsactiviteit van die
organisatie. Meer info hierover vraag je bij je organisatie.
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Ik ben Imani.
Ik hou van het vrijetijdsleven in Brussel.
Ik ben erg blij met mijn
Paspartoe.

Met Paspartoe
ruil je punten
voor een cadeau,
een korting of
andere voordelen.
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Ik wil mij inschrijven
voor de zangworkshop
en punten inruilen voor
een korting.

–10
Ik check mijn puntensaldo op
www.paspartoebrussel.be.
Ik spaarde al 15 punten bij
elkaar! Ik kies voor  een korting
op een zangworkshop in
GC De Markten, in ruil voor
10 punten.

Ik geef mijn Paspartoe.
De baliemedewerker geeft me de
korting en haalt 10 punten van
mijn pas. Ik betaal het resterende
bedrag.

© lies vanderstraeten

+1

Mag ik je
Paspartoe?

Ik geniet met volle teugen
van de zangworkshop.

Voor de zangworkshop scant
een medewerker mijn Paspartoe
via een gsm: ik heb 1 punt
gespaard.

7

Mijn naam is Carlo.
Ik ben een cultuurliefhebber. Met Paspartoe
heb ik de ideale
vrijetijdspas gevonden.

Met Paspartoe
aan reductieprijs
geniet je bij
alle Paspartoeaanbieders van een
verlaagd tarief
van 2 euro voor
elke activiteit tot
en met 16 euro.
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Mag ik je
Paspartoe?

Ik heb een Paspartoe
aan reductieprijs.
De voorstelling kost minder dan
16 euro. Ik betaal de reductieprijs
van 2 euro. De baliemedewerker
vertelt mij dat ik al 5 punten
spaarde en recht heb op een
cadeau, een korting of andere
voordelen.

Ik koop een ticket voor een
theatervoorstelling bij de KVS.

+1

stef stessel-de onkreukelbare

Op de dag van de voorstelling
scan ik mijn Paspartoe aan
de zuil en spaar 1 punt.

Ik geniet van de theatervoorstelling.
Na de voorstelling vraag ik aan de balie
om 5 punten in te ruilen voor een gratis
drankje. Ik geef mijn Paspartoe aan de
baliemedewerker. De baliemedewerker
haalt 5 punten van mijn pas en geeft mij
een drankjeton.
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Hallo, ik ben Lucas.
Ik ben 9 jaar.
Ik wil graag naar
een speelweek in
Jeugdcentrum
Aximax.
Ik kan daarvoor
een bon uit mijn
bonnenboekje
gebruiken.

Het Paspartoebonnenboekje
is een extra
voordeel bij
Paspartoe aan
reductieprijs.
e
pasparto ekje
o
bonnenb

tijdspas
dé vrijevoo
r brussel
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Mag ik jouw
Paspartoe?

Ik geef mijn Paspartoe
aan de baliemedewerker,
samen met de bon uit
het bonnenboekje. De
baliemedewerker scant
mijn pas en ziet dat ik
recht heb op korting.
De baliemedewerker
schrijft me in. Mijn mama
betaalt het restbedrag.

Ik heb ook
een bon.

Met mijn mama ga ik naar
de inschrijvingsdag van Aximax.
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Tijdens de speelweek scan
ik mijn pas. Zo spaar ik
een punt!

De speelweek is superleuk!

Er staan al 10 punten
op mijn pas! Ik mag
een cadeautje kiezen.

Thuis surf ik naar
www.paspartoebrussel.be en kijk
ik hoeveel punten ik gespaard
heb. Ondertussen spaarde ik ook
al een paar punten in de bib.
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Ik ga mijn ca
deau
afh alen aan
de balie.

?

Meer informatie
Muntpunt
Munt 6
1000 Brussel
ma-vrij: 10u-20u / za: 10u-18u

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
ma-vrij: 9u-16u

e-mail: info@paspartoebrussel.be
tel: 02 278 11 11
website: www.paspartoebrussel.be
Facebook: Paspartoe Brussel
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