TARIEVEN & VOORWAARDEN

2020

VOOR ROTTERDAMMERS

DE ROTTERDAMPAS IS GELDIG VAN 1 MAART 2020 TOT 1 MAART 2021

STANDAARDTARIEF
PER VOLWASSENE/KIND

MINIMA REDUCTIETARIEF

€ 60,-

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

Wonend in Rotterdam

PER VOLWASSENE
PER KIND T/M 17* JAAR

€ 5,€ 0,-

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

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

GEZINSTARIEF VOOR ROTTERDAMMERS
PER VOLWASSENE
PER KIND T/M 17* JAAR

€ 60,€ 12,50

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 voor 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.

€ 1.775,€ 1.575,€ 1.275,-

samenwonend/gehuwd
eenoudergezin
alleenstaand

Extra voor minima reductietarief: Je dient een legitimatiebewijs
én een bewijs van je (gezamenlijke) netto-maandinkomen mee te
nemen. Dit bewijs is een uitkeringsspecificatie, een salarisstrook en/
of een compleet bankafschrift waarop het inkomen is vermeld en
mag niet ouder zijn dan twee maanden. Een jaaropgaaf is niet geldig.

STUDENT REDUCTIETARIEF

Wonend of studerend in Rotterdam

Alleen te koop bij een verkooppunt in Rotterdam

VOLTIJDS MBO-, HBO-, WO- STUDENT
T/M 33 JAAR

€ 12,50

Extra voor student reductietarief: Neem een geldig
legitimatiebewijs en het inschrijvingsbewijs van je opleiding mee.

65-PLUS REDUCTIETARIEF
VERKOOPPUNTEN (alleen pinnen)
ROTTERDAMPASWINKEL

Voor inwoners van Vlaardingen en Rotterdam

VOLWASSENEN V.A. 65 JAAR
(kinderen t/m 17 jaar van 65-plussers betalen € 12,50)

€ 20,-

Hoogstraat 110, Rotterdam (Centrale Bibliotheek)
Open: ma 13 - 17 uur, di t/m vr 10 - 17 uur, za 10 - 16 uur (t/m 30 mei)
Van 1 februari t/m 28 mei is de Rotterdampas ook aan te vragen bij:
Publiekslocatie Noord, Eudokiaplein 35, Rotterdam.
Open: di en do van 9 - 12 uur. Inlopen zonder afspraak.
Publiekslocatie Charlois, Annie M.G. Schmidtplein 16, Rotterdam
(ingang naast hoofdingang zwembad).
Open: di en do van 13 - 17 uur. Inlopen zonder afspraak.

ROTTERDAMPAS.NL
INFO@ROTTERDAMPAS.NL
/ROTTERDAMPAS
@ROTTERDAMPAS
/ROTTERDAMPAS

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

TARIEVEN & VOORWAARDEN

2020
VOOR INWONERS VAN CAPELLE A/D IJSSEL, GOUDA, LANSINGERLAND, MAASSLUIS,
NISSEWAARD, PIJNACKER-NOOTDORP, SCHIEDAM, VLAARDINGEN, WADDINXVEEN EN ZUIDPLAS
DE ROTTERDAMPAS IS GELDIG VAN 1 MAART 2020 TOT 1 MAART 2021

STANDAARDTARIEF
PER VOLWASSENE/KIND

MINIMA REDUCTIETARIEF

€ 60,-

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

Een portretfoto meenemen is niet nodig, deze wordt ter plekke
gemaakt. Neem wel een duidelijke portretfoto mee voor 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 KIND T/M 17* JAAR

€ 60,€ 12,50

Je bestelt de Rotterdampas voor dit tarief via het
verkooppunt in je eigen deelnemende gemeente.
Verlengen kan ook online of via internetbankieren met je
betalingskenmerk.
> 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 voor 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.

VERKOOPPUNTEN
Kijk voor het verkooppunt in jouw gemeente op
rotterdampas.nl/verkooppunten.

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

ROTTERDAMPAS.NL
INFO@ROTTERDAMPAS.NL
/ROTTERDAMPAS
@ROTTERDAMPAS
/ROTTERDAMPAS

PER VOLWASSENE
PER KIND T/M 17* JAAR

€ 5,€ 0,-

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

Ga je liever naar een verkooppunt?

PER VOLWASSENE

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

€ 1.775,€ 1.575,€ 1.275,-

samenwonend/gehuwd
eenoudergezin
alleenstaand

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

STUDENT REDUCTIETARIEF

Wonend of studerend in Rotterdam

Alleen te koop bij een verkooppunt in Rotterdam

VOLTIJDS MBO-, HBO-, WO- STUDENT
T/M 33 JAAR

€ 12,50

Extra voor student reductietarief: Neem een geldig
legitimatiebewijs en het inschrijvingsbewijs van je opleiding mee.

65-PLUS REDUCTIETARIEF

Alleen voor inwoners Vlaardingen

VOLWASSENEN V.A. 65 JAAR
(kinderen t/m 17 jaar van 65-plussers betalen € 12,50)

€ 20,-

