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De A-kaart met
verhoogde
tegemoetkoming.
Ook voor jou?

Wat is de A-kaart?
De A-kaart is een spaarkaart
en een voordeelkaart.

Met de A-kaart spaar je punten voor mooie kortingen
en voordelen in het zwembad, museum, Ecohuis,
cultuurcentrum of de bibliotheek.
Daarnaast is de A-kaart jouw persoonlijke voordeelkaart.
Laat ze zien aan de balie en je krijgt meteen het meest
gunstige tarief.
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verhoogde
tegemoetkoming

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming?
Dan krijg je met je A-kaart extra voordelige
tarieven of betaal je zelfs helemaal niets:
✔

0,5 euro in het zwembad.

✔

2 euro in het cultuurcentrum.

✔

2 euro voor een jaarabonnement in de bib.

✔

Gratis naar de stedelijke musea.

✔

Korting voor de Antwerpse Sportweken.

✔

Korting voor de museumateliers.

✔

Korting bij activiteiten van Buurtsport Antwerpen.

Vraag zeker aan de balie om je A-kaart met
extra voordelen aan te maken.

Wat kost
een A-kaart?
>

Helemaal niks als je jonger bent dan 18 jaar.

>

2 euro als je recht hebt op
een verhoogde tegemoetkoming.

>

3 euro normaal tarief.

VOOR DAT GELD KRIJG JE METEEN EEN
PAKKET VAN VIJF MOOIE STARTVOORDELEN:
1.

Een gratis zwembeurt.

2.

Een gratis jaarabonnement in de bib.

3.

Een gratis filmvoorstelling in het cultuurcentrum.

4.

Een gratis toegang tot een museum of 2 euro
korting in de cadeaushop van een stedelijk museum.

5.

Een verrassing in de stadswinkel.

Hoe weet ik of ik recht
heb op een verhoogde
tegemoetkoming?
MUTUALITEIT
Familienaam Voornaam
Straatnaam nr
Postcode Woonplaats
XX1/XX1

xxxxxx xxx xx

Zoek op je kleefbriefje van de mutualiteit naar een nummer
met twee keer 3 cijfers, gescheiden door een schuine streep
(meestal links of rechts onderaan). Eindigt het eerste deel
van dit nummer op het cijfer 1, dan heb je een verhoogde
tegemoetkoming. Enkel het derde cijfer is van belang.
Eindigt het nummer niet op 1, maar heb je het financieel
moeilijk? Dan kom je misschien toch in aanmerking. Vraag dit
zeker aan een medewerker van je mutualiteit.

Wist je dat...
Als jij recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming dan
hebben je kinderen er ook recht op.
Laat de extra voordelen op hun A-kaart zetten en breng een
kleefbriefje op hun naam mee. Zo genieten jullie allemaal
van de extra voordelen!

Hoe vraag ik een A-kaart
met extra voordelen aan?
1. Ga naar een A-kaartlocatie.
2. Geef er een geldig kleefbriefje van jouw mutualiteit af
samen met je identiteitskaart.

3. De medewerker aan de balie maakt dan direct je A-kaart
met extra voordelen aan als je recht hebt op een
verhoogde tegemoetkoming.

LET OP! De extra voordelen op je A-kaart vervallen elk jaar op 31
december. Je kan ze ieder jaar laten verlengen door een nieuw
kleefbriefje van je mutualiteit af te geven in een A-kaartlocatie.
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verhoogde
tegemoetkoming

TIP:
Kijk op www.antwerpen.be voor een overzicht van de
plaatsen waar je een A-kaart kan aanvragen.

www.antwerpen.be

03 22 11 333

