
 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

1. De kaart is exlusief voorbehouden aan jongeren tussen de 12 en 25 jaar, 

gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe. 

2. De kaart is strikt persoonlijk en mag in geen geval uitgeleend of uitgewisseld worden. 

3. De kaart kan afgehaald worden op de jeugddienst (Charles Thielemanslaan, 93 - 1150  

Sint-Pieters-Woluwe). Ze kan eveneens aangevraagd worden per mail 

(jeunesse@wolwue1150.irisnet.be) of via de gemeentelijke website (rubriek jeugd). 

4. De kaart kan op elk moment opgevraagd worden aan de jongere die wilt genieten 

van de reductie. De commerciële handelaars en sportcomplexen die meedoen aan 

de jongerenpas engageren zich om de jongere te laten genieten van de voordelen tot 

dewelke hij/zij gerechtigd is door het bezit van de kaart.  

5. De commerciële handelaars/sportcomplexen beslissen zelf wat de aangeboden 

voordelen zijn voor de kaarthouders. 

6. De nieuwe liggingen waar de kaart beschikbaar zal zijn, zullen steeds via de 

gemeentelijke website (www.woluwe1150.irisnet.be – rubriek jeugd/jeugdpas 1150) 

gecommuniceerd worden. Dit zal evenals op facebook gebeuren (pagina Project W 

1150). 

7. De voorwaarden die opgesteld worden door de commerciële handelaars en 

sportcomplexen moeten gesignaleerd worden aan de dienst Middenstand, die ze zal 

meedelen op de gemeentelijke website 

8. De gemeente behoudt het recht een aangeboden voordeel niet te aanvaarden indien 

deze geacht wordt niet interessant of geschikt te zijn. 

9. In de vestigingen waar er alcohol wordt geserveerd, wordt verwacht van de 

handelaars om steeds de leeftijd te controleren van de klant. Indien de klant onder 

de 16 jaar is mag hij/zij in geen geval alcoholische dranken toegediend krijgen. 

Gedistilleerde dranken mogen enkel wanneer de klant de leeftijd van 18 jaar heeft 

bereikt. De commerciële handelaar zal zijn voordeel/korting aanpassen in functie van 

de leeftijd van de klant.  

10. De commerciële handelaar/ het sportcomplex die wenst enige participatie aan de 

jeugdpas 1150 te onderbreken moet hiervan kennis geven aan de dienst 

Middenstand per post (Dienst Middenstand – Charles Thielemanslaan, 93 – 1150 

Brussel). 

11. In geval van verlies/diefstal van de kaart, kan er een duplicaat aangevraagd worden 

aan de jeugddienst van het gemeentehuis (02/773.05.65). 
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