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NIEUWE UITPAS VANAF 12 FEBRUARI

VALENTIJN IN DE BIB!

UPDATE 8

Bibliotheek Hasselt Limburg vestiging Kuringen ondergaat momenteel 
heel wat veranderingen.
We houden jullie er graag over op de hoogte via een nieuwsbrief.
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NIEUWE UITPAS VANAF 12 FEBRUARI

VALENTIJN IN DE BIB

Stad Hasselt lanceert op 12 februari een volledig nieuwe 
UiTPAS. Met deze pas kan je punten sparen bij ontspannings- 
en vrijetijdsactiviteiten om ze vervolgens om te zetten 
in leuke voordelen (kortingen, cadeaus, gratis tickets,...).
Wie de pas aanschaft, krijgt er meteen enkele leuke 
welkomstvoordelen bij, zoals gratis toegang tot de Hasseltse 
Musea en de Japanse Tuin en een gratis zwembeurt. 
De pas is gratis voor Hasselaren. 
Niet-Hasselaren betalen vijf euro.

Voor iedereen!
Hasselaren die het financieel moeilijk hebben, 
kunnen een UiTPAS met kansentarief aanvragen. 
Die ziet er hetzelfde uit als een reguliere UiTPAS maar geeft automatisch 
aan de kassa recht op 80 procent korting op het lidgeld van de bibliotheek 
en bij deelname aan een activiteit van een UiTPAS-partner. 
Wie er recht op heeft, moet dus niet zelf om een korting vragen.

Waar afhalen?
De UiTPAS kan vanaf vrijdag 12 februari worden afgehaald op verschillende 
plekken in de stad, waaronder beide vestigingen van deze bibliotheek. 
Breng zeker je identiteitskaart/ KidsID of een klevertje van de mutualiteit mee.

Lees alle praktische informatie op www.uitinhasselt.be/uitpas!

Op 14 februari leggen we onze geliefden 
extra in de watten. We kunnen het feest 
van de liefde dit jaar niet zomaar laten 
passeren en zorgen op onze beurt voor 
inspiratie. 
In de bibliotheek selecteren we heel 
wat liefdevolle boeken en films om een 
hartverwarmende Valentijnsdag te vieren 
en die ene speciale dag om te zetten in… 
dagelijkse kost!

Met vragen kun je op weekdagen telefonisch bij ons terecht op het nummer 
011 29 59 00 (10.00 - 18.00 uur) of natuurlijk bij onze medewerkers in de bibliotheek. 

Gratis voor
Hasselaren


