VERKOPEN VAN 48U-KAART

Wil jij ook de 48u-kaart verkopen?

Dat kan! Sinds september 2018 is de 48u-kaart niet langer digitaal, waardoor je
eenvoudig de 48u-kaart kan verkopen aan jouw gasten.
Hoe werkt het?
Je koopt een aantal kaarten aan bij Toerisme Hasselt aan 19,50 euro per stuk. De
kaarten kan je doorverkopen voor dezelfde prijs aan jouw gasten. De kaart is
persoonlijk.
Waarom zou ik die kaart aan mijn gasten aanraden?
Met de 48u-kaart kan je gast Hasselt en omgeving ontdekken aan een voordelig tarief
en mét extra beleving. Inbegrepen is bijvoorbeeld: 48u gratis openbaar vervoer in
Hasselt; een fiets huren voor 1 dag; gratis toegang tot de Hasseltse musea, Japanse
tuin en Abdijsite Herkenrode; tal van voordelen bij restaurants en cafés; kortingen en
beleving bij handelaren, … Verschillende voordelen zijn zelfs zonder
aankoopverplichting!
Vanaf 2019 kan zelfs de omgeving verkend worden met de 48u-kaart (vb. C-mine
expeditie, snorkelen in Todi op be-MINE, Bilzen Mysteries, het Bonnefantenmuseum,
Openluchtmuseum Bokrijk)
Kortom, meer dan 75 voordelen voor jouw gast! Elk voordeel kan 1 keer gebruikt
worden.
Waar vinden mijn gasten al die voordelen?
In de brochure ‘Tips voor Hasselt in 48u’ staan alle voordelen opgesomd. Dit boekje
geef je mee aan wie een kaart heeft gekocht, maar ook anderen mogen dit gebruiken.
Het is een brochure in meeneemformaat met leuke tips voor wie Hasselt wil ontdekken,
met of zonder 48u-kaart.
Hoe lang zijn die kaarten geldig?
Als je de kaarten koopt, zijn deze onbeperkt geldig. Als je ze verkoopt aan je gasten,
noteer je er de datum op. Vanaf dan zijn de kaarten 48u (of 2 dagen) geldig. Jouw
gasten kunnen dan de vermelde dag + de 2 daaropvolgende dagen van de 48uvoordelen genieten.
Wat als Toerisme Hasselt stopt met de 48u-kaart en er liggen nog kaarten in mijn
kast?
We hebben nog geen plannen om te stoppen met de 48u-kaart, maar moest het toch
ooit zo zijn…. Geen probleem! We nemen de kaarten terug en storten je het geld op je
rekening.
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