
Bijzondere voorwaarden
Rotterdampas

Wanneer kom je ervoor in aanmerking?
Iedereen kan een Rotterdampas kopen. Hiervoor betaal je een standaard bedrag. Mensen met 
een minimum inkomen, kinderen en studenten kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een 
goedkoper tarief.

Let op: onderstaande gegevens gelden voor inwoners van Schiedam. 

Als inwoner van Schiedam kom je in aanmerking voor het goedkopere tarief van de 
Rotterdampas bij de volgende minimuminkomens:
• Als je ouder een minimum inkomen heeft en het gezamenlijke netto 

maandinkomen niet hoger is dan:
− Als je ouder een minimum inkomen heeft en het gezamenlijke netto maandinkomen niet 

hoger is dan: 
− € 1.775,- samenwonenden/gehuwden 
− € 1.575,- eenoudergezin  
− € 1.275,- alleenstaande  
−

Om rekening mee te houden: 
Als je een pas voor een goedkoper tarief aan wil vragen, kan dit alleen aan de balie 
bij de gemeente Schiedam (dus niet online). Let hierbij op de volgende dingen:
• Maak een afspraak
• Neem een geldig identiteitsbewijs mee
• Neem de gezamenlijke (gehuwd/samenwonend) inkomensgegevens mee als 

je voor een goedkoper tarief in aanmerking komt. Deze mogen niet ouder zijn 
dan twee maanden

• Er wordt ter plekke een digitale foto van je gemaakt. Wel moet je voor de 
andere gezinsleden die niet meekomen een pasfoto meenemen. Deze wordt 
gescand.

Dit zijn de standaard bedragen voor een Rotterdampas:
• Volwassenen € 60,-
• Kinderen t/m 17 jaar € 12,50  (alleen bij gelijktijdige aanschaf )
• Bekijk goed of een pas voor een kind onder de 3 jaar nuttig is. Bij veel 

attracties is de toegang voor hen al gratis.

Dit zijn de goedkopere bedragen voor een Rotterdampas (let op, hiervoor kom je 
dus alleen in aanmerking bij een minimum inkomen):
• Volwassenen vanaf 18 jaar € 5,-
• Kinderen t/m 17 jaar € 0,- (alleen bij gelijktijdige aanschaf )

Dit zijn de bedragen die studenten die in Rotterdam studeren of wonen betalen voor een 
Rotterdampas: 
• € 12,50


