
TARIEVEN & VOORWAARDEN
VOOR ROTTERDAMMERS

2021

REDUCTIETARIEF MINIMUMINKOMEN
Wonend in Rotterdam

PER VOLWASSENE  € 5,-
PER KIND T/M 17* JAAR € 0,-
Je hebt een minimuminkomen als het gezamenlijke 
netto-maandinkomen (excl. toeslagen) niet hoger is dan:

€ 1.275,- ALLEENSTAAND

€ 1.600,- ALLEENSTAANDE OUDER 

€ 1.825,- GEHUWDEN/SAMENWONENDEN

Extra voor reductietarief minimuminkomen: Toon een 
legitimatiebewijs én een bewijs van je (gezamenlijke) 
netto-maandinkomen op rotterdampas.nl/reductiecheck 
of bij een verkooppunt in Rotterdam. Dit bewijs is een 
uitkeringsspecificatie, een salarisstrook en/of een compleet 
bankafschrift waarop je inkomen is vermeld en mag niet ouder 
zijn dan twee maanden. Een jaaropgaaf is niet geldig.

DE ROTTERDAMPAS IS GELDIG VAN 1 MAART 2021 TOT 1 MAART 2022

REDUCTIETARIEF STUDENT
Wonend of studerend in Rotterdam
Alleen te koop bij verkooppunten in Rotterdam

VOLTIJDS MBO-, HBO-, WO-STUDENT
T/M 33 JAAR € 17,50**

Extra voor reductietarief student: Neem een geldig 
legitimatiebewijs en het inschrijvingsbewijs van je  
opleiding mee of toon deze op rotterdampas.nl/reductiecheck.

VERKOOPPUNTEN (alleen pinnen)

ROTTERDAMPASWINKEL 

Hoogstraat 110, Rotterdam (Centrale Bibliotheek)  

Open: ma 13 - 17 uur, di t/m vr 10 - 17 uur, za 10 - 16 uur (t/m 29 mei)

VERKOOPPUNT NOORD
Eudokiaplein 35, 3037 BT Rotterdam

VERKOOPPUNT ZUID
Zuiderparkweg 300, 3085 BW  Rotterdam

Zie rotterdampas.nl voor de actuele openingstijden van deze locaties.

STANDAARDTARIEF
PER VOLWASSENE/KIND € 60,-
Iedereen die niet in aanmerking komt voor een gezins- 
of reductietarief kan de Rotterdampas voor dit tarief 
gemakkelijk en snel bestellen via rotterdampas.nl/bestellen.

Ga je liever naar een verkooppunt? 
Een portretfoto meenemen is niet nodig, deze wordt ter plekke 
gemaakt. Neem wel een duidelijke portretfoto mee van degene 
(bijvoorbeeld een kind) die niet bij de aankoop aanwezig is  
(een foto op je smartphone is ook geschikt).

GEZINSTARIEF VOOR ROTTERDAMMERS

PER VOLWASSENE € 60,-
PER KIND T/M 17* JAAR € 17,50**

Je bestelt of verlengt de Rotterdampas voor dit tarief 
gemakkelijk en snel via rotterdampas.nl/bestellen.
Ga je liever naar een verkooppunt?

• Een pas voor inwonende kinderen kan worden verlengd of  
besteld als (één van) de ouders/verzorgers ook een pas  
verlengt of bestelt; 

• Een portretfoto meenemen is niet nodig, deze wordt  
ter plekke gemaakt. Neem wel een duidelijke portretfoto 
mee van degene (bijvoorbeeld een kind) die niet bij  
de aankoop aanwezig is (een foto op je smartphone is  
ook geschikt);

• Kinderen die niet ingeschreven staan in Rotterdam of een 
deelnemende gemeente betalen het standaardtarief.

*  Bekijk goed of een pas voor een kind onder de 3 jaar gunstig is; 
bij veel attracties is de entree voor hen gratis. 

** Het reductietarief voor studenten en kinderen is per 2021 gewijzigd.

REDUCTIETARIEF 65-PLUS
Wonend in Rotterdam

VOLWASSENEN V.A. 65 JAAR € 20,- 

(kinderen t/m 17 jaar van 65-plussers betalen € 17,50)



TARIEVEN & VOORWAARDEN
VOOR INWONERS VAN CAPELLE A/D IJSSEL, GOUDA, LANSINGERLAND, MAASSLUIS, 
NISSEWAARD, PIJNACKER-NOOTDORP, SCHIEDAM, VLAARDINGEN, WADDINXVEEN EN ZUIDPLAS

2021

REDUCTIETARIEF MINIMUMINKOMEN
Voor inwoners van Capelle a/d IJssel, Gouda, Lansingerland, 
Maassluis, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Schiedam, 
Vlaardingen, Waddinxveen en Zuidplas

PER VOLWASSENE  € 5,-
PER KIND T/M 17* JAAR € 0,-

Je hebt een minimuminkomen als het gezamenlijke 
netto-maandinkomen (excl. toeslagen) niet hoger is dan:

€ 1.275,- ALLEENSTAAND

€ 1.600,- ALLEENSTAANDE OUDER 

€ 1.825,- GEHUWDEN/SAMENWONENDEN

Extra voor reductietarief minimuminkomen: Neem een 
legitimatiebewijs én een bewijs van je (gezamenlijke) netto-
maandinkomen mee naar het (online) verkooppunt in je 
eigen gemeente. Dit bewijs is een uitkeringsspecificatie, een 
salarisstrook en/of een compleet bankafschrift waarop je 
inkomen is vermeld en mag niet ouder zijn dan twee maanden. 
Een jaaropgaaf is niet geldig.

DE ROTTERDAMPAS IS GELDIG VAN 1 MAART 2021 TOT 1 MAART 2022

REDUCTIETARIEF STUDENT
Wonend of studerend in Rotterdam
Alleen te koop bij verkooppunten in Rotterdam

VOLTIJDS MBO-, HBO-, WO-STUDENT
T/M 33 JAAR € 17,50**

Extra voor reductietarief student: Neem een geldig 
legitimatiebewijs en het inschrijvingsbewijs van je opleiding mee 
of toon deze op rotterdampas.nl/reductiecheck.

VERKOOPPUNTEN (alleen pinnen)

Kijk op de website van je eigen gemeente hoe je je Rotterdampas 

het makkelijkst (online) kunt bestellen of verlengen.

STANDAARDTARIEF
PER VOLWASSENE/KIND € 60,-

Iedereen die niet in aanmerking komt voor een gezins- 
of reductietarief kan de Rotterdampas voor dit tarief 
gemakkelijk en snel bestellen via rotterdampas.nl/bestellen.

Ga je liever naar een verkooppunt? 
Een portretfoto meenemen is niet nodig, deze wordt ter plekke 
gemaakt. Neem wel een duidelijke portretfoto mee van degene 
(bijvoorbeeld een kind) die niet bij de aankoop aanwezig is  
(een foto op je smartphone is ook geschikt).

GEZINSTARIEF
Voor inwoners van Capelle a/d IJssel, Gouda, Lansingerland, 
Maassluis, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Schiedam, 
Vlaardingen, Waddinxveen en Zuidplas

PER VOLWASSENE € 60,-
PER KIND T/M 17* JAAR € 17,50**

Je bestelt de Rotterdampas voor dit tarief via het (online) 
verkooppunt in je eigen deelnemende gemeente.  
Verlengen met je betalingskenmerk uit de betaalinstructie  
in de brief is het makkelijkst. Je kunt het betalingskenmerk  
nog het hele jaar gebruiken voor je verlenging.

• Een pas voor inwonende kinderen kan worden verlengd 
of besteld als (één van) de ouders/verzorgers ook een pas 
verlengt of bestelt;

• Een portretfoto meenemen is niet nodig, deze wordt ter 
plekke gemaakt. Neem wel een duidelijke portretfoto mee 
van degene (bijvoorbeeld een kind) die niet bij de aankoop 
aanwezig is (een foto op je smartphone is ook geschikt); 

• Kinderen die niet ingeschreven staan in Rotterdam of een 
deelnemende gemeente betalen het standaardtarief.

*  Bekijk goed of een pas voor een kind onder de 3 jaar gunstig is; 
bij veel attracties is de entree voor hen gratis. 

** Het reductietarief voor studenten en kinderen is per 2021 gewijzigd.

Voor 65-plus inwoners van Vlaardingen geldt geen reductietarief meer.



ROTTERDAMPAS.NL
Hier vind je álle lopende acties: 

jaar-, seizoens-, maand- en 
lastminute acties, maar ook vlogs, 

tips en ervaringen van andere 
Rotterdampassers.

MAGAZINES
Elk kwartaal krijg je 

Rotterdampas magazine 
thuisbezorgd. Hierin staan zo’n 

65 seizoensacties met kortingen 
vanaf 25%. Lees ook de interviews 

en reviews van andere 
Rotterdampassers.

MAANDMAILS
Elke maand de mooiste 
theatervoorstellingen,  

dagtochten en meer in je  
mailbox, met kortingen  

vanaf 50%. Schrijf je in via:  
rotterdampas.nl/aanmelden.

LASTMINUTE MAILS
Ontvang twee keer per 

week kortlopende acties voor 
filmvoorstellingen, restaurants, 

workshops en meer, met kortingen 
vanaf 50%. Schrijf je in via:  

rotterdampas.nl/aanmelden.

MOVIEMAANDAG 
Elke derde maandag van de 
maand drie leuke films die je 

dezelfde dag nog met 50% korting bij 
LantarenVenster kunt bekijken.  

Als je je aanmeldt voor de 
Lastminute mail, ontvang je ook 

de MovieMaandag mail.

APP
Download de vernieuwde 

Rotterdampas app gratis op je 
telefoon voor nóg meer inspiratie. 

Bovendien regel je via de app  
eenvoudig al je paszaken én zit  
er een digitale Rotterdampas  

in – zo heb je je pas altijd  
bij de hand!

JAARGIDS
In de jaargids staan 

402 jaaracties die een pasjaar  
lang geldig zijn. De gids geeft  

je inspiratie om leuke dingen te  
gaan doen!

DIT KRIJG JE ALLEMAAL
Jouw persoonlijke Rotterdampaspas, waarmee je heel veel korting krijgt en leuke dingen kunt doen. De pas gaat jarenlang mee,  
omdat je deze elk jaar opnieuw eenvoudig kunt verlengen. Bewaar ‘m dus goed!

#ROTTERDAMPAS
Deel je plezier op social media met #rotterdampas.  
Volg Rotterdampas op Instagram en Facebook, en word lid  
van de besloten Rotterdampas Facebook-groep. Daar lees je 
ook tips en ervaringen van andere Rotterdam passers en kun  
je afspreken om samen leuke dingen te doen! 

MIJN PAS
Maak je persoonlijke Mijn Pas aan. Dan kun je zien wat je 
allemaal met je Rotterdampas hebt gedaan en hoeveel  
jij (en je gezin) daarmee hebben bespaard.  
Ook kun je via Mijn Pas allerlei paszaken regelen.  
Ga naar rotterdampas.nl/mijnpas.

+ 

+ 

+ 

+ 

= LEUKE DINGEN DOEN!
Tel je alle jaar-, seizoens-,  

maand- en lastminute acties bij elkaar 
op, dan geniet je een jaar lang van 
superveel leuke dingen, gratis of 

met korting.


