
Wat is de Rott erda�pas? 
Met de Rott erdampas kunnen Rott erdampassers gratis of met korting  leuke ding en doen op recreatief, 
cultureel, sportief en educatief gebied. Jaarlijks biedt de Rott erdampas ruim 750 acties aan. De acties 
worden via diverse middelen bij Rott erdampassers onder de aandacht gebracht: de jaargids en het 
seizoensmagazine. Via e-mail krijgen Rott erdampassers één keer per maand een Maandmail, met acties 
voor het theater, dagtochten, workshops en meer. Daarnaast is er twee keer per week de Lastminute 
mail, met een lastminute actie. Via onze social media kanalen plaatsen we berichten over acties.
Het pasjaar loopt van 1 maart 2017 tot 1 maart 2018.

Jeugd Va�antiepaspoort 
De Rott erdampas geeft  ook het Jeugd Vakantiepaspoort uit, specifi ek gericht op basisscholieren die 
in de zomerperiode leuke ding en in Rott erdam en regio willen doen. 

Meer informatie over het Jeugd Vakantiepaspoort staat op pagina 4.

Voor �ie? 
De Rott erdampas is er voor iedereen die het leuk vindt om in Rott erdam en regio activiteiten 
te ondernemen. De pas is verkrijgbaar voor het standaardtarief van € 60,-. Daarnaast zijn er 
reductietarieven voor studenten, mensen met een minimuminkomen, kinderen en 65-plussers. 
De pas is ook verkrijgbaar in Capelle a/d IJssel, Lansing erland, Maassluis, Schiedam, Vlaarding en, 
Waddinxveen en Zuidplas. 

Hoe kan ik mee doen?
De acties worden via verschillende middelen bij de Rott erdampassers onder de aandacht gebracht. Om met 
een actie in een van onze middelen te komen betaal je niets, maar geef je de Rott erdampasser een korting  
(oplopend van minimaal 25% tot 100%). De Rott erdampas zorgt ervoor dat je actie via een platform (een 
combinatie van online en offl  ine middelen) onder de aandacht gebracht wordt bij de Rott erdampassers. 
Alle reservering en of aanmelding en verlopen verder rechtstreeks via je eigen site en contactgegevens. 

 SAMENWERKEN 
 MET ROTTERDAMPAS 

‘Partners voelen zich gewaardeerd, krijgen voldoende 
aandacht en voelen zich betrokken bij Rotterdampas’ *

Vol ta�ief – volwassenen 
Vol ta�ief – k�nderen  
Reductieta�ief – volwassenen 
Reductieta�ief – k�nderen 
Reductieta�ief – st�denten 
Reductieta�ief – 65+  
Ove�ig/commercieel

Volwassenen  
Kinderen (0 t/m 17 jaa�) 
65+   

186.000 
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EXTRA 
ZICHT BAARHEID

VEEL PLEZIER!
SEIZOENSMAGAZINE
Acties gericht op kinderen t/m 12 jaar 
hebben een speciale positie, met een eigen 
kidsnieuwspagina en kinderpuzzel. 
 
oplage 100.000 (loopt op gedurende  
 het pasjaar)
frequentie 4x per jaar
looptijd 3 maanden (lente, zomer,   
 herfst, winter)
extra site + app + social media

APP
De app voor smartphones (Android 
en iPhone) toont alle acties binnen 
handbereik en maakt bovendien 
zichtbaar welke acties er in de directe 
omgeving te vinden zijn. 

SOCIAL MEDIA

Acties en berichten over de acties 
worden via social media gedeeld.

SAMENWERKEN
Neem contact op met Rotterdampas 
voor meer informatie via  
projecten@rotterdampas.nl of via
(010) 453 37 73.

LASTMINUTE MAIL
E-MAIL

oplage 19.500 mailadressen
frequentie 2x per week  
looptijd 1 week
extra site + app + social media

KIES HET MIDDEL
VOOR JE ACTIE

‘Rotterdampas wordt gezien als een leuke pas  
voor iedereen met een groot aanbod waardoor men  

trots is op Rotterdam’
Rotterdampas tegen het licht | Onderzoek Blauw, augustus 2015

MAANDMAIL
E-MAIL

oplage 19.500 mailadressen
frequentie 1x per maand  
looptijd maximaal 1 maand
extra site + app + social media

ALSJEBLIEFT! 
JAARGIDS

oplage 130.000
frequentie 1x per jaar
looptijd 1 mrt 2017 t/m 28 feb 2018;  
 acties zijn het hele jaar geldig
extra site + app + social media

/ROTTERDAMPAS

@ROTTERDAMPAS

/ROTTERDAMPAS

VEEL
PLEZIER!
HET INSPIRATIEMAGAZINE VAN ROTTERDAMPAS  1 MAART T/M 31 MEI 2017  

FIT IN HET  
VOORJAAR!
REN JE ROT IN ROFFA  GEZONDE SNACKS  SPORTIEVE ACTIES 

Doe meer dan 750 
leuke dingen, gratis 
of met korting.

ALSJE-
BLIEFT!

412
JAARACTIES

DE ROTTERDAMPAS JAARGIDS
GELDIG VAN 1 MAART 2017 TOT 1 MAART 2018

WEBSITE
rotterdampas.nl 

De site is de som van alle middelen 
en acties en geeft informatie over de 
Rotterdampas.

BLOG
rotterdampas.nl/blog 

Het blog biedt inspiratie in de vorm van 
reviews, tips en meer.



Wat zijn de voorwaarden?  
Voor het uitbrengen van een actie hanteren we deze voorwaarden: 

 > Je betaalt geen deelnamekosten aan Rotterdampas, maar 
registreert het pasgebruik en geeft Rotterdampas in ruil voor 
exposure altijd de beste korting.

 > Het staat Rotterdampas vrij om je als partner te accepteren. 
Jouw actie past binnen de doelstellingen en het beleid van 
de Rotterdampas én kan als ‘leuk uitje of activiteit’ worden 
getypeerd. Uiteindelijk bepaalt Rotterdampas of de actie geplaatst 
wordt. Hierbij letten we op diversiteit en vernieuwing binnen het 
totale aanbod aan acties.  

DEELNAME

 > Rotterdampas biedt je geen recht op exclusieve deelname. 
 > Je krijgt bij deelname aan Rotterdampas een vermelding in één 
van de customer media, op de website, de app en mogelijkerwijs 
op de social media-kanalen van Rotterdampas. 

JOUW ACTIE

 > De korting moet zodanig zijn dat het een daadwerkelijke 
prijsverlaging betekent. De minimale korting voor een jaar- en 
seizoensactie is 25% en voor de maand- en lastminute-acties 50% 
korting. Het moet een directe korting zijn, dus geen 2 voor de 
prijs van 1. 

 > De actie moet deel uitmaken van je standaard aanbod en mag 
niet specifiek voor Rotterdampassers worden samengesteld. 

 > Je draagt zorg voor een correcte afhandeling van mogelijke 
klachten van Rotterdampassers over de actie. Je brengt 
Rotterdampas daarvan op de hoogte, als dat noodzakelijk is. 

 > Je informeert Rotterdampas tijdig over wijzigingen, zoals 
prijswijzigingen of wijzigingen in exploitatie, tenaamstelling en 
de actie(s). 

 > Rotterdampas behoudt zich het recht voor om de tekst en het 
beeld van jouw actie te bewerken om deze zo aantrekkelijk 
mogelijk en eenduidig aan Rotterdampassers te presenteren.

 > Rotterdampas besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste 
weergave van jouw actie, maar staat niet in voor eventuele 
onjuistheden.

 > Je krijgt jouw actie vóór publicatie aangeboden ter controle op 
feitelijke onjuistheden. Wanneer je niet binnen de aangegeven 
termijn reageert, ga je na het verstrijken van deze termijn 
automatisch akkoord met de presentatie van jouw actie. 

 > Rotterdampas selecteert acties van partners ter promotie van 
Rotterdampas. 

 > Gedurende de actieperiode communiceer je geen betere actie met 
andere partijen en/of via andere kanalen.

REGISTRATIEPLICHT

 > Je bent verplicht om alle Rotterdampassers te registreren die van 
jouw actie gebruikmaken. Dit gebeurt aan de hand van unieke 
pasnummers. 

 > Kom je de registratieplicht niet na, dan zullen de 
deelnamekosten alsnog bij je in rekening worden gebracht 
en is Rotterdampas gerechtigd je van latere deelname uit te 
sluiten. De deelnamekosten bedragen een evenredig deel van de 
advertentiekosten (€ 449,-). 

Wat is het voordeel van een actie indienen?
 > Je actie en organisatie komen onder de aandacht van een 
interessante doelgroep (regio Rotterdam, leeftijd 0-99).

 > Breed platform van middelen om je organisatie en/of actie onder 
de aandacht te brengen.

 > Het is een lage drempel voor een kennismaking. Inschrijving of 
een bezoek levert op termijn mogelijk een herhaalbezoek op.

 > Je kunt je actie zelf bepalen. Denk bijvoorbeeld aan korting op de 
entree, een workshop, een proefles of een horecaproduct.

 > Let op! Er is geen ruimte voor acties voor retailproducten. Het 
uitgangspunt van Rotterdampas is om Rotterdampassers iets 
leuks of nieuws te laten ervaren.

Wanneer kan ik een actie indienen?
Altijd! Je kunt wanneer het jou uitkomt een actie indienen via 
rotterdampas.nl, maar houd wel rekening met de deadlines voor de 
maandmail, het seizoensmagazine en het Jeugd Vakantiepaspoort. 

Hoe dien ik een actie in
 > Ga naar www.rotterdampas.nl/partners. 
 > Maak een account aan.
 > Kies het gewenste actietype.
 > Vul de benodigde informatie aan.
 > Verzend je actie.
 > Wij gaan met jouw actie aan de slag!
 > Je krijgt van ons bericht wanneer de actie klaar is voor publicatie. 

‘Veel partners werken samen met Rotterdampas,  
omdat zij daardoor meer bezoekers/klanten krijgen’ *

SEIZOENSMAGAZINE 

zomermagazine

herfstmagazine

wintermagazine

lentemagazine
  

MAANDMAIL 

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

januari

februari

maart 
 

JEUGD  

VAKANTIEPASPOORT

VERSCHIJNINGSDATUM 

donderdag 1 juni 2017

vrijdag 1 september 2017

vrijdag 1 december 2017

donderdag 1 maart 2018
 

 

vrijdag 31 maart 2017

maandag 1 mei 2017

donderdag 1 juni 2017

vrijdag 30 juni 2017

dinsdag 1 augustus 2017

vrijdag 1 september 2017

maandag 2 oktober 2017

woensdag 1 november 2017

vrijdag 1 december 2017

dinsdag 2 januari 2018

donderdag 1 februari 2018

donderdag 1 maart 2018
 

juli 2017

DEADLINE

woensdag 1 maart 2017

maandag 5 juni 2017

vrijdag 8 september 2017

woensdag 1 november 2017
 

vrijdag 10 maart 2017

maandag 10 april 2017

woensdag 10 mei 2017

zaterdag 10 juni 2017

maandag 10 juli 2017

donderdag 10 augustus 2017

zondag 10 september 2017

dinsdag 10 oktober 2017

vrijdag 10 november 2017

zondag 10 december 2017

woensdag 10 januari 2018

zaterdag 10 februari 2018
 

dinsdag 14 maart 2017



JEUGD VAKANTIEPASPOORT

80.000 x
Jeugd 

Vakantiepaspoort

Postbus 1024 / 3000 BA Rotterdam
(010) 453 37 73 / projecten@rotterdampas.nl
www.rotterdampas.nl

Sinds 2008 geeft Rotterdampas ook het Jeugd Vakantiepaspoort 
uit. Het paspoortje sluit aan bij de doelstellingen en werkwijze 
van Rotterdampas. Met het gratis Jeugd Vakantiepaspoort – 
alweer de 32e editie - kunnen Rotterdamse basisschoolkinderen 
in de leeftijdscategorie van 4 t/m 12 jaar (groep 1 t/m 8) in 
de zomervakantie gratis of met korting leuke dingen doen in 
Rotterdam en regio. 

Iedere bestemming (actie) die met het paspoortje wordt bezocht, 
wordt geregistreerd. Met minimaal tien keer gebruik van het 
paspoortje krijgen de kinderen aan het eind van de looptijd een 
hoge korting bij een groot evenement of attractiepark na de 
zomervakantie.

Verspreiding
Het Jeugd Vakantiepaspoort wordt gratis uitgedeeld op alle 
basisscholen in Rotterdam. Rotterdampassertjes kunnen het 
paspoortje ook gratis afhalen of kopen bij de gemeenten
die deelnemen aan de Rotterdampas (Capelle a/d IJssel, 
Lansingerland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Zuidplas). 
Het paspoortje is ook voor € 4,50 te koop en gratis af te halen (op 
vertoon van de Rotterdampas) in de Rotterdampaswinkel.

Oplage 2016
In 2016 zijn er 80.000 paspoortjes verspreid. 
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Da’s de héle 
zomervakantie lang 
pret maken in en om 
Rotterdam!

Losse verkoopprijs € 4,50

ONDERWEG
LAND     

ONDERWEGLAND 13  

                           
BESTEMMING #1  
Als een reus
 
SnelleVliet Dagtochten 
Help de bewoners van mini-Nederland een handje. 
Laad containers op een schip, leer vliegen op Schiphol 
en sluit de Oosterscheldekering, voordat Nederland 
overstroomt!

€ 18,- KORTING OP EEN DAGTOCHT NAAR 
MADURODAM
VAN › VOOR € 28,- > € 10,- 
WAAR 9.20 uur Zuidplein, 9.35 uur Capelsebrug,  
 9.45 uur Willemsplein (terug ca. 17 uur) 
WANNEER di 12, 19, 26 jul en 2, 9 en 16 aug
RESERVEREN www.opstapmetjepas.nl of (078) 692 01 10  
 (bij tel. boeking € 5,- boekingskosten)
LET OP! korting geldt ook voor 1 begeleider /  
 extra begeleider betaalt € 28,-

                       
BESTEMMING #2
Geef acht!
 
SnelleVliet Dagtochten 
Wow, een vliegtuig! Dan valt je oog op een legerjeep 
waar je in mag zitten. Er zijn nog veel meer interactieve 
spelletjes. Buiten kun je uitrazen op de stormbaan. 
Spelenderwijs ontdek je de militaire historie.

€ 19,50  KORTING OP EEN DAGTOCHT NAAR MILITAIR 
MUSEUM SOEST
VAN › VOOR € 29,50 > € 10,-
WAAR 9.30 uur Zuidplein,  9.15 uur Capelsebrug,  
 9.25 uur Willemsplein (terug ca. 17 uur)
WANNEER do 14, 21, 28 jul en 4, 11 en 18 aug
RESERVEREN www.opstapmetjepas.nl of (078) 692 01 10   
 (bij tel. boeking € 5,- boekingskosten)
LET OP! korting geldt ook voor 1 begeleider /  
 extra begeleider betaalt € 29,50


