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Wat is de Rotterda�pas?
Met de Rotterdampas kunnen Rotterdampassers gratis of met korting leuke dingen doen op recreatief,
cultureel, sportief en educatief gebied. Jaarlijks biedt Rotterdampas ruim 750 acties aan. Alle acties zijn
te vinden op rotterdampas.nl en in de gratis Rotterdampas app. Ook worden ze via diverse middelen
bij Rotterdampassers onder de aandacht gebracht: de jaargids, seizoensmagazine ‘Veel plezier!’, de
Maandmail, de Lastminute mail, de MovieMaandag mail en natuurlijk via social media.
Het pasjaar loopt van 1 maart 2019 tot 1 maart 2020.
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Volwassenen
Kinderen (t/m 17 jr.)
65-plus
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Jeugd Va�antiepaspoort
De Rotterdampas geeft ook het Jeugd Vakantiepaspoort uit, specifiek gericht op basisscholieren die
in de zomerperiode leuke dingen in Rotterdam en regio willen doen.
Meer informatie over het Jeugd Vakantiepaspoort staat op pagina 4.

Voor �ie?
De Rotterdampas is er voor iedereen die het leuk vindt om in Rotterdam 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, Gouda, Lansingerland, Maassluis, Pijnacker-Nootdorp,
Schiedam, Vlaardingen, Waddinxveen en Zuidplas.
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Sta�daa�dta�ief
– gezinsta�ief volwassenen (€ 60,-)
Sta�daa�dta�ief
– gezinsta�ief k�nderen (€ 12,50)
Minima reductieta�ief
– volwassenen (€ 5,-)
Minima reductieta�ief
– k�nderen (t/m 17 jr.) (€ 0,-)
65-plus reductieta�ief (€ 20,-)
St�dent reductieta�ief (€ 12,50)
Ove�ig (o.a. ma�telzorgers, lera�en)

VERDELING DIAGRAMMEN IN %

Hoe kan ik mee doen?
De acties worden via verschillende middelen bij de Rotterdampassers onder de aandacht gebracht. Om met
een actie in een van onze middelen te komen betaal je niets, maar geef je de Rotterdampasser een korting
(oplopend van minimaal 25% tot 100%). Rotterdampas brengt jouw actie vervolgens via een of meerdere
middelen onder de aandacht bij de Rotterdampassers. Alle reserveringen of aanmeldingen verlopen verder
rechtstreeks via je eigen site en contactgegevens.

GEMIDDELD GEBRUIK

5 T0T 6X
PER JAAR
TOTAAL GEBRUIK
(PER JAAR)

1.100.000

KIES HET MIDDEL
VOOR JOUW ACTIE

VEEL
PLEZIER!

HET INSPIRATIEMAGAZINE VAN ROTTERDAMPAS 1 MAART T/M 31 MEI 2019

EXTRA
ZICHTBAARHEID
DE ROTTERDAMPAS JAARGIDS
GELDIG VANAF 1 MAART 2019

391

ALSJEBLIEFT!

JAARACTIES

VEEL PLEZIER!
SEIZOENSMAGAZINE

ALSJEBLIEFT!
JAARGIDS

Acties gericht op kinderen t/m 12 jaar staan
in ‘Dikke Pret!’, achterin het magazine.

OPLAGE

OPLAGE

FREQUENTIE
LOOPTIJD

KORTING
EXTRA

125.000 (loopt op gedurende
het pasjaar)
4x per jaar
3 maanden (lente, zomer,
herfst, winter)
minimaal 25%
site + app + social media

LOOPTIJD

KORTING
EXTRA

rotterdampas.nl
Op de site staan alle lopende acties
én belangrijke informatie over
Rotterdampas.

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

FREQUENTIE

WEBSITE

130.000
1x per jaar
1 mrt 2018 tot 1 mrt 2019;
acties zijn het hele jaar geldig
minimaal 25%
site + app + social media

BLOG

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

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
/ROTTERDAMPAS
@ROTTERDAMPAS
/ROTTERDAMPAS

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

MAANDMAIL
E-MAIL
OPLAGE
FREQUENTIE
LOOPTIJD
KORTING
EXTRA

17.000 mailadressen
1x per maand
maximaal 1 maand
minimaal 50%
site + app + social media

LASTMINUTE MAIL
E-MAIL
OPLAGE
FREQUENTIE
LOOPTIJD
KORTING
EXTRA

17 .000 mailadressen
2x per week
1 week
minimaal 50%
site + app + social media

SAMENWERKEN

Neem voor meer informatie contact op
met Rotterdampas via
projecten@rotterdampas.nl of via
010-4533773.

Rotterdampas brengt jouw actie of organisatie via
een uitgekiende middelenmix onder de aandacht

Meer bezoekers of klanten trekken? Met een
leuke Rotterdampasactie gaat dat vanzelf!
Wat is het voordeel van een actie indienen?
>> Je bereikt een interessante doelgroep (regio Rotterdam, leeftijd 0-99);
>> Je actie en organisatie worden via een breed platform onder de
aandacht gebracht;
>> 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 van de
Rotterdampas middelen.
VERSCHIJNINGSDATUM

DEADLINE

1 maart 2020

24 september 2019

Zomer 2019

1 juni 2019

1 maart 2019

Herfst 2019

1 september 2019

6 juni 2019

Winter 2019-2020

1 december 2019

6 september 2019

Lente 2020

1 maart 2020

31 oktober 2019

april

1 april 2019

10 maart 2019

mei

1 mei 2019

10 april 2019

juni

31 mei 2019

11 mei 2019

juli

1 juli 2019

10 juni 2019

augustus

1 augustus 2019

10 juli 2019

september

2 september 2019

10 augustus 2019

oktober

1 oktober 2019

10 september 2019

november

1 november 2019

10 oktober 2019

december

29 november 2019

10 november 2019

januari

2 januari 2020

10 december 2019

februari

31 januari 2020

10 januari 2020

maart

28 februari 2020

10 februari 2020

JEUGD VAKANTIEPASPOORT

juli 2019

18 maart 2020

JAARGIDS 2020-2021
SEIZOENSMAGAZINE

MAANDMAIL

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.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor het indienen van een actie hanteren we deze voorwaarden:
>> Je bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
>> Je betaalt geen deelnamekosten aan Rotterdampas, maar registreert het pasgebruik
en geeft Rotterdampas in ruil voor exposure altijd de beste korting;
>> Een jaaractie is een pasjaar geldig, een seizoensactie is drie maanden geldig, een
maandactie is een maand geldig en een lastminute actie is maximaal een week
geldig;
>> De actie kan als leuk uitje, activiteit of belevenis worden getypeerd;
>> Rotterdampas bepaalt of de actie geplaatst wordt. Hierbij wordt er gekeken naar
diversiteit en vernieuwing binnen het totale actieaanbod;
>> Rotterdampas doet geen acties waarbij korting wordt gegeven bij het kopen van
producten of goederen.
DEELNAME
>> Rotterdampas biedt je geen recht op exclusieve deelname. Dit betekent dat er
meerdere partners kunnen zijn die hetzelfde aanbieden;
>> Als je een praktijk aan huis hebt, mag je alleen deelnemen aan Rotterdampas als er
een directe toegang is tot de praktijk. Zo wordt er voorkomen dat pashouders door
de woonvertrekken moeten gaan om in de praktijkruimte te komen;
>> Je krijgt bij deelname aan Rotterdampas een vermelding in één van de customer
media, op de website en in de app;
>> Rotterdampas selecteert acties van partners ter promotie van Rotterdampas
via Facebook en Instagram en andere marketing en communicatie uitingen
zoals posters. Je geeft hiervoor toestemming door het accorderen van de
samenwerkingsvoorwaarden.
DE ACTIE
>> De korting moet zodanig zijn dat het een directe prijsverlaging betekent. Het moet
een directe korting zijn, dus geen 2 voor de prijs van 1. Bijvoorbeeld geen tweede
kaartje gratis maar direct 50% korting op een kaartje;
>> De actie moet geldig zijn gedurende de reguliere tijden, uitsluiten van tijden en/of
dagen is niet toegestaan;
>> De minimale korting voor een jaar-en seizoensactie is 25% en voor de maand- en
lastminute actie 50%;
>> De tarieven van de actie moeten terug te vinden zijn op je website. Indien je geen
website hebt, moet het tarief terug te vinden zijn via social media of door een foto te
maken van de menukaart en deze door te sturen naar Rotterdampas;
>> Het bedrag wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde 0,05 cent. Bijvoorbeeld als de
prijs na de korting €10,04 wordt, wordt het afgerond naar €10,05. Als de prijs na de
korting €10,01 wordt, wordt het afgerond naar €10,-;
>> De actie moet deel uitmaken van je standaard aanbod en mag niet specifiek voor
Rotterdampassers worden samengesteld;
>> De actie is toegankelijk voor zoveel mogelijk pashouders;
>> Je draagt zorg voor een correcte afhandeling van mogelijke klachten van
Rotterdampassers over de actie. Je reageert (schriftelijk) op de klacht van de
pashouder en komt indien nodig tot een passende oplossing komt. Je brengt
Rotterdampas daarvan op de hoogte;
>> Je informeert Rotterdampas tijdig over wijzigingen, zoals prijswijzigingen of
wijzigingen in exploitatie, tenaamstelling en de actie(s);
>> Rotterdampas schrijft een tekst in lijn met de schrijfstijl met als doel deze zo
aantrekkelijk mogelijk en eenduidig aan Rotterdampassers te presenteren;
>> Voor een goede weergave van het beeld moet het aangeleverde beeld van hoge
resolutie zijn, minimaal 1 MB. Alle foto’s die gebruikt worden op de website en in
de customer media zijn van liggend formaat. Rotterdampas bepaalt of het beeld
geschikt is voor de actie.
>> Je bent verantwoordelijk voor de quitclaim en rechten van het aangeleverde
beeldmateriaal. In een quitclaim geeft de geportretteerde toestemming bij de
gemaakte opnamen en verklaart af te zien van het portretrecht;
>> Als het aangeleverde beeld niet geschikt is, maakt Rotterdampas gebruik van
stockbeeld. Als er door een pashouder een klacht komt over de actie (er is niet
geleverd wat er op de foto staat), dan draag jij de verantwoordelijkheid;
>> Rotterdampas besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste weergave van de
actie, maar staat niet in voor eventuele feitelijke onjuistheden;
>> Je krijgt de 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;
>> Bij een lastminute actie krijgt je de actie niet vóór publicatie aangeboden ter
controle. Dit heeft te maken met de korte doorlooptijd van lastminute acties.
>> 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 gebruik
maken. Dit gebeurt aan de hand van unieke pasnummers;
>> Kom je de registratieplicht niet na, dan is Rotterdampas gerechtigd je van latere
deelname uit te sluiten.
Van deze voorwaarden afwijkende afspraken, aanvullingen op of gewenste wijzigingen
zijn uitsluitend geldig als zij schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen
ondertekend.

JEUGD VAKANTIEPASPOORT

85.000 x

Jeugd
Vakantiepaspoort

Sinds 2008 geeft Rotterdampas ook het Jeugd Vakantiepaspoort
uit. Het paspoort sluit aan bij de doelstellingen en werkwijze van
Rotterdampas. Met het gratis Jeugd Vakantiepaspoort – alweer de
34e editie – kunnen Rotterdamse basisschoolkinderen 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 paspoort wordt bezocht,
wordt geregistreerd. Met minimaal tien keer gebruik van het
paspoort krijgen de kinderen aan het eind van de looptijd een
hoge korting bij een groot evenement of attractiepark na de
zomervakantie.

JEUGDVAKANTIEPASPOORT.NL
/JEUGDVAKANTIEPASPOORT

Ga mee op reis en maak de hele
zomervakantie plezier in en om Rotterdam!

@ROTTERDAMPAS
(#JEUGDVAKANTIEPASPOORT)
/JEUGDVAKANTIEPASPOORT
(#JEUGDVAKANTIEPASPOORT)

Losse verkoopprijs € 4,50

Verspreiding

Stempels

Het Jeugd Vakantiepaspoort wordt gratis uitgedeeld op alle
basisscholen in Rotterdam. Rotterdampassertjes kunnen het
paspoort ook gratis afhalen of kopen bij de gemeenten
die deelnemen aan de Rotterdampas (Capelle a/d IJssel, Gouda,
Lansingerland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Zuidplas).
Het paspoort is ook voor € 4,50 te koop en gratis af te halen (op
vertoon van de Rotterdampas) in de Rotterdampaswinkel.
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Oplage 2018
In 2018 zijn er 85.000 paspoorten verspreid.
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#1

#3

Snelle
2019 Vliet Touringcars B.V.
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Rollercoasteren

Kun jij hobbelfiet
hindernisbaan afm
de zweefbaan? M
dag voorbij!

€ 19,- KORTING OP EEN DAGTOCHT NAAR
FAMILIEPARK DRIEVLIET
VAN › VOOR
€ 29,- > € 10,WAAR
8.15 uur: Zuidplein, 9.15 uur:
Capelsebrug, 9.30 uur: Willemsplein
WANNEER
ma 10, 17, 24, 31 jul en ma 7, 14 aug
RESERVEREN verplicht via www.opstapmetjepas.nl
of 078-6920110
(reserveringskosten p.
115
boeking: € 2,50)
LET OP!
korting geldt ook voor 1 begeleider /
extra begeleider betaalt € 29,- /
kind t/m 3 jr. € 5,-

30 stempels,
wat ben jij goed!

€ 20,- KORTING O
LINNAEUSHOF
VAN › VOOR
€ 30
WAAR
9.30
Zuid
WANNEER
di 11
17 au
RESERVEREN verp
jeug
of 0
LET OP!
kort
extr

5

4
10

Kapitein
Quak

#2

Jouw elftal
#4

Feyenoord Rondleidingen en Museum
Langs het heilige gras, door de spelerstunnel, voorbij
de gesigneerde shirtjes; jij leert alles over De Kuip en
over jouw team: Feyenoord. Hoor je het publiek al?
50% KORTING OP EEN KIDSTOUR DOOR DE KUIP
VAN › VOOR
€ 9,50 > € 4,75
WAAR
Van Zandvlietplein 1, 3077 AA Rotterdam
WANNEER
wo t/m za
RESERVEREN verplicht via
www.feyenoord.nl/jeugdpaspoort
LET OP!
volw. € 13,50

De hele

Brabant Exp

Armen in de lucht, gillen en hup! Daar duik je naar
beneden. Maar goed dat het jou niet uitmaakt hoe je
haar zit, want je gaat meteen voor de volgende ronde.

Windkra

Pendrechtse

GRATIS

Honderd jaar gele
Onze beroemde
polder droog hie
alles over zijn hui

GRATIS RONDLE
€ 0,Cha
2993
elke
INFO
www
RESERVEREN verp
LET OP!
beg
VAN › VOOR
WAAR

WANNEER
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Postbus 1024 / 3000 BA Rotterdam
010-4533773 / projecten@rotterdampas.nl
www.rotterdampas.nl

/ROTTERDAMPAS
@ROTTERDAMPAS
/ROTTERDAMPAS

