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Welkom bij Olympos, het sportcentrum
van de Universiteit Utrecht , gelegen
op Utrecht Science Park. Ben je student
of medewerker van één van onze
partnerinstellingen, dan sport je met
ruime korting bij Olympos. Maar andere
sporters zijn ook welkom!

Sporten met de OlymPas
Met de OlymPas, de all-in sportkaart van
Olympos heb je dagelijks toegang tot bijna
het volledige sportaanbod van Olympos.*
De voordelen van sporten met de OlymPas
• Nergens in Utrecht sport je als student
goedkoper
• Medewerkers van partnerinstellingen
sporten ook met ruime korting
• Nergens in Utrecht kun je met één pas
deelnemen aan zo’n breed sportaanbod
• Je kunt de OlymPas op elk moment in
het jaar aanschaffen; je pas is geldig vanaf
aanschafdatum
• Je kunt kiezen uit een OlymPas jaarkaart,
een kaart voor 1 of meer maanden, of
een dagkaart
• Je betaalt géén inschrijfgeld en er geldt
geen opzegtermijn
• Olympos heeft ruime openingstijden.

Actief Utrecht Science Park:
gratis lessen
Via de 'beweegbakfiets' van Olympos worden
ook regelmatig gratis lessen voor medewerkers
in de lunchpauze aangeboden, bv. yoga en en
tai chi in de Botanische tuinen en bootcamp op
het bootcampleintje aan de Leuvenlaan. Kijk op
www.olympos.nl voor meer informatie of mail
naar info@actiefUSP.nl als je op de hoogte
gehouden wil worden.

Hoe schaf ik de OlymPas aan?
De OlymPas jaarkaart kun je bij de sportdesk
aanschaffen of online via olympos.nl
(betaling via iDEAL). Als je nieuw bent bij
Olympos, registreer je dan eerst alvast gratis
via olympos.nl/registreren.
Ga naar de sportdesk om je OlymPas te laten printen.
In het schema hiernaast zie je welke documenten je
moet meenemen en tonen bij de sportdesk als je je
pas laat printen. Daarna kun je lekker gaan sporten!
Je moet je OlymPas bij het sporten altijd bij je hebben
en op verzoek kunnen tonen.

Tarief OlymPas
* Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, is er mogelijk
een aangepast sportprogramma en gelden speciale veiligheidsvoorschriften. Check altijd www.olympos.nl voor het actuele
sportaanbod en de geldende regels.

Voor studenten én medewerkers
Niet alleen studenten, maar ook medewerkers
van partnerinstellingen en organisaties op
het Utrecht Science Park kunnen met korting
de OlymPas aanschaffen (tarief B en X) en
gebruikmaken van het brede sportaanbod van
de OlymPas.

Categorie

Jaar

Maand

Dag

Tariefcategorie A*

€ 140,-

€ 17,50

€ 11,-

Tariefcategorie B*

€ 270,-

€ 27,-

€ 11,-

Tariefcategorie X*

€ 355,50

€ 35,55

€ 11,-

Tariefcategorie C*

€ 395,-

€ 39,50

€ 11,-

* In het schema hiernaast zie je welke tariefcategorie
(A, B, C of X) voor jou van toepassing is. Voor medewerkers
van GenDx en Genmab gelden aparte regelingen (zie de
groene tabel hiernaast).

Welk tarief geldt voor mij en wat heb ik nodig bij inschrijving?
Hieronder zie je welke tariefcategorie (A, B, C of X) voor jou van toepassing is
en wat je bij de sportdesk moet tonen als je je OlymPas laat printen.
Universiteit Utrecht
Studenten

digitale collegekaart 2021 – 2022 en legitimatiebewijs

Categorie A

Medewerkers

recente loonstrook en legitimatiebewijs

Categorie B

Alumni

Vriendenpas Utrechts Universiteitsfonds en legitimatiebewijs

Categorie B

Studenten

(digitale) collegekaart 2021 – 2022

Categorie A

Medewerkers

recente loonstrook en legitimatiebewijs

Categorie B

Medewerkers

recente loonstrook en personeelspas

Categorie B

Partners van medewerkers

eigen legitimatiebewijs en legitimatiebewijs en recente
loonstrook van partner

Categorie B

Vrijwilligers

ondertekende verklaring UMC* en legitimatiebewijs

Categorie B

Partners van vrijwilligers

ondertekende verklaring UMC* en legitimatiebewijs

Categorie B

Gepensioneerden

ondertekende verklaring UMC* en legitimatiebewijs

Categorie B

Hogeschool Utrecht

UMC Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Studenten

collegekaart 2021 – 2022 en legitimatiebewijs

Categorie A

Medewerkers

recente loonstrook en legitimatiebewijs

Categorie B

Universiteit voor Humanistiek
Studenten

collegekaart en bewijs van inschrijving 2021 – 2022

Categorie A

Medewerkers

recente loonstrook en legitimatiebewijs

Categorie B

werkgeversverklaring** en legitimatiebewijs

Categorie B****

Hubrecht Institute
Medewerkers

Westerdijk Fungal Diversity Institute
Medewerkers

werkgeversverklaring*** en legitimatiebewijs

Categorie B****

recente loonstrook en legitimatiebewijs

Speciaal
tarief*****

recente loonstrook en legitimatiebewijs

Gratis******

Genmab
Medewerkers

GenDx
Medewerkers

Overige universiteiten in Nederland
Studenten

bewijs van inschrijving 2021 – 2022 en legitimatiebewijs

Categorie A

HBO-instellingen aangesloten bij de Vereniging Hogescholen
Studenten

collegekaart en bewijs van inschrijving 2021 – 2022

Categorie B

Instellingen / bedrijven Utrecht Science Park (andere dan hierboven genoemd)
Medewerkers

recente loonstrook en legitimatiebewijs

Categorie X

legitimatiebewijs

Categorie C

Particulieren
Overigen
*
**
***
****
		
*****
******

Deze verklaring is op te vragen via e-mailadres: umcuit@umcutrecht.nl.
Deze verklaring is op te vragen via: personeelszaken@hubrecht.eu.
Deze is op te vragen via: m.verweij@westerdijkinstitute.nl.
Bij aanschaf van een OlymPas voor minder dan zes maanden geldt tariefcategorie X (€ 32,85 per maand). Bij aanschaf
van een OlymPas voor zes maanden of langer geldt tariefcategorie B (€ 24,95 per maand, of € 249,50 per jaar).
Zie voor het speciale kortingstarief: www.olympos.nl/genmab.
Medewerkers van GenDx krijgen een gratis OlymPas jaarkaart van hun werkgever en hoeven niets te betalen.

Evenementen en huur
accommodatie*
De ruime en veelzijdige accommodatie van
Olympos is een ideale locatie voor verschillende
soorten kleine en grote evenementen. Van clinics
(bijvoorbeeld een clinic klimmen of suppen)
tot workshops, trainingen, ‘losse’ wedstrijden,
vergaderingen, introducties, teambuilingsessies
en toernooien tot grote (bedrijfs)sportdagen of
andere evenementen.
Kijk op olympos.nl voor meer info of neem contact
op met de coördinator Planning en verhuur via
verhuur@olympos.nl.

Sportcafé Olympos*
Het sportcafé is de huiskamer van Olympos en
thuisbasis van meer dan 20 studentensport
verenigingen! Ook andere Olympossporters,
deelnemers aan evenementen en anderen
kunnen er terecht voor een maaltijd, drankje of
om even te relaxen. Verder zijn er regelmatig
feesten, sportwedstrijden op groot scherm en
andere activiteiten. Het terras van het sportcafé is
het zonnigste terras van het Utrecht Science Park!
Meer informatie? Bel het sportcafé voor de
mogelijkheden via (030) 253 3636 of mail naar
sportcafe@olympos.nl. Meer info vind je ook
op olympos.nl.

Sportcentrum Olympos
Uppsalalaan 3 / 3584 CT Utrecht
T (030) 253 4471
E info@olympos.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag & zondag

07.00 – 23.30 uur
09.00 – 19.00 uur

In de zomerperiode en op feestdagen gelden
vaak afwijkende openingstijden.
* I.v.m. (veranderende) COVID-19 richtlijnen, kan het zijn dat
een ander aanbod en afwijkende regels van toepassing zijn.

Volg ons ook op:
/sportcentrumolympos
@olymposutrecht
olymposutrecht
olymposutrecht
Uitgave
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Druk Tuijtel Hardinxveld-Giessendam
Fotografie Pierre Banoori
Sportaanbod en tarieven onder voorbehoud van
wijzigingen. Aan eventuele (zet-)fouten in deze
brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Als je fit bent
denk je beter!
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Sportaanbod
OlymPas*
Met de OlymPas kun je deelnemen aan het
breedste sportaanbod van de provincie
Utrecht. Lees hieronder wat je allemaal
kunt doen met één pas.

Meer informatie
Actuele informatie over het sportaanbod, zoals nieuw aanbod, lesuitval,
nieuwe roosters en kortingsacties, vind je altijd op olympos.nl.
Niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via
www.olympos.nl/nieuwsbrief of volg Olympos op:
/sportcentrumolympos
@olymposutrecht
olymposutrecht
olymposutrecht

Gratis met OlymPas

Vrij trainen in de
Olympos fitness
Met de OlymPas kun je naast onbeperkt t rainen
in de fitness ook nog gebruikmaken van alle
extra’s in de f itness, zoals een persoonlijk
schema, een lichaamsvetanalyse en gebruik van
de Olympos gym app.

Meeste cursussen gratis
met OlymPas

Cursussen volgen

Bij een cursus krijg je één keer in de week op
een vaste dag en tijd les van een sportdocent.
De cursussen worden door het jaar heen in
verschillende periodes aangeboden; de meeste
cursusperiodes duren tien weken /lessen,
sommige vier of vijf.
Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit kickboksen,
pole fitness, volleybal, krav maga, boksen,
aerial acrobatiek, hardlopen, klimmen, cross
challenge, krachttraining voor beginners,
calisthenics en meer.*
Inschrijven voor een cursus kan vanaf twee
weken voor de start van een periode online
via olympos.nl of bij de sportdesk. De meeste
cursussen zijn gratis met een OlymPas.

*Check voor het actuele cursusrooster altijd
olympos.nl.

Gratis met OlymPas

Vrij trainen in Kratistos
Wil je graag intensief trainen en ervaren wat
de gunstige effecten zijn van krachttraining?
Met je OlymPas kun je onder begeleiding
onbeperkt vrij trainen in Kratistos, de fitnessen krachtsportlocatie van Olympos, gelegen
in P+R Utrecht Science Park (direct naast
Olympos).

Gratis met OlymPas

Kennismaken met
krachttraining
Wil je kennismaken met krachttraining en met
fitnesslocatie Kratistos? Schrijf je dan in voor
een kennismakingsles.

Gratis met OlymPas

Gratis met OlymPas

Deelnemen aan alle
groepslessen
Olympos heeft een breed aanbod groepslessen,
zoals powerpump, yoga, booty workout, zumba,
spinning, kickbag, pilates, step & shape, bootcamp, HIIT power, balance, intensity, BRN®,
tai chi, en meer!*
Deelnemen aan groepslessen kan flexibel met
een OlymPas. Je kunt lessen online (via de website) of via de Olympos app reserveren vanaf
2 dagen voor een les.

Vrij sporten: tennis
Met een OlymPas kun je het hele jaar door
vrij tennissen op een van de negen all weather
tennisbanen. Ook kun je met je OlymPas
deelnemen aan de tennisladder (interne
competitie).

*Het groepslesaanbod wijzigt regelmatig. Check voor
het actuele groepslesrooster altijd olympos.nl.

Gratis met OlymPas

Kennismaken met
klimmen
Zou je graag eens klimwand Kalymnos beklimmen, maar heb je nog geen klimvaardigheids
bewijs? Dat kan! Met de OlymPas kun je gratis
en vrijblijvend een kennismakingsles klimmen
volgen. Onder begeleiding van een gediplomeerd instructeur leer je de beginselen van het
klimmen. Tevens is de klimkennismakingsles
een goede voorbereiding op de cursus klimmen
Indoor Toprope.

Gratis met OlymPas

Vrij sporten: squash
Met een OlymPas kun je binnen de ruime
openingstijden per keer drie kwartier vrij
squashen. Ook kun je met je OlymPas
deelnemen aan de squashladder (interne
competitie).

Neem je eigen racket en bal mee! Je kunt eventueel
ook een racket huren à € 5,00 per racket, inclusief een
borg (OlymPas).

OlymPas + bijbetaling

Suppen

Lijkt het je leuk om in een cursus van drie lessen
te leren Suppen (Stand Up Paddling) of je SUPskills verder te ontwikkelen? Olympos heeft
een eigen SUP-locatie, waar je voor een relatief
gunstig tarief lekker op de Krommerijn kunt
(leren) suppen. Ook kun je deelnemen aan
een clinic suppen van twee uur met vrienden
of collega’s.

Meer info? Mail naar sup@olympos.nl of check
www.olympos.nl/sup.

Lid worden van een
studentensport-
vereniging (SSV)

Bij Olympos zijn maar liefst 31 studentensport
verenigingen (SSV’s) aangesloten. De meeste
verenigingen nemen deel aan een bondscom
petitie of doen mee aan wedstrijden. Soms op
recreatief niveau, maar vaak ook op hoog
niveau. Als je lid wil worden van een SSV, dan
betaal je contributie bij de vereniging van je
keuze. Die contributie verschilt per vereniging.
Daarnaast is een OlymPas verplicht en dien je
je gratis bij Olympos als SSV-lid te registreren.

Kijk voor een overzicht van alle verenigingen
en meer informatie over de verenigingen op
www.olympos.nl/verenigingen.

Gratis met OlymPas

Vrij sporten: klimmen
Neem je eigen racket en ballen mee! Je kunt eventueel
ook een racket huren à € 5,00 per racket, inclusief
een borg (OlymPas). Je kunt ook grips of ballen kopen
bij de sportdesk.

OlymPas + contributie SSV

Binnen de openingstijden kun je met een
OlymPas onbeperkt gebruikmaken van klimwand Kalymnos, de buitenklimwand van ruim
30 meter hoog (tegen de parkeergarage!). Wel
dien je minimaal in het bezit te zijn van het NKBV
klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope (IT).

Indien je niet in het bezit bent van het klimvaardig
heidsbewijs Indoor Toprope dan kun je deze behalen
door met je OlymPas een cursus Klimmen Toprope te
volgen bij Olympos (je betaalt dan alleen € 10,50 voor
je klimvaardigheidsbewijs).

Gratis (ook zonder OlymPas)

Online Home Workouts
Wil je thuis sporten, bijvoorbeeld omdat je thuis
werkt of studeert, weinig tijd hebt, of omdat het
slecht weer is? Op het YouTube-kanaal van
Olympos staan veel verschillende gratis Home
Workouts en Active Breaks (variërend van 5-40
minuten): fijn begin of einde van je studie/werkdag, of ideaal als energizer break tussendoor.

Je vindt onze gratis home workouts op
www.youtube.com/olymposutrecht.

Gratis met OlymPas

Vrij sporten:
beachvolleybal

Met een OlymPas kun je van ca. half april tot
half oktober vrij beachvolleyballen op vast
gestelde uren.

Korting met OlymPas

Vrij zwemmen

Met een OlymPas krijg je (lichte) korting op
een abonnement vrij zwemmen bij een van
de gemeentelijke zwembaden: Den Hommel,
De Kwakel, De Krommerijn (alleen in de zomer
maanden!) en Fletiomare (in De Meern).

Het zwemabonnement is geldig van september 2021
tot en met augustus 2022, dus ook in de vakanties.

Gratis met OlymPas

Hardlooptrainingen

OlymPas of teambijdrage

Met de OlymPas kun je ook gratis deelnemen
aan de hardlooptrainingen voor verschillende
niveaus en onder professionele begeleiding.
Er zijn trainingen voor beginners, voor middellange en lange afstanden.

Olympos organiseert twee voetbalcompetities
die erg populair zijn. De Olympos Futsal
Competitie wordt gespeeld van september
t/m mei. De 7-7 competitie wordt op het
kunstgrasvoetbalveld gespeeld (in de periode
juni-begin juli). Inschrijven kan met een team
huisgenoten, vrienden, collega’s enz.

* Let op: het sportaanbod is altijd in
ontwikkeling. Het kan zijn dat nieuwe
sporten en sportmogelijkheden aan
het aanbod worden toegevoegd en
dat andere vervallen.

Voetbalcompetities

Deelname is gratis als alle teamgenoten een
OlymPas hebben. Als dat niet zo is, betaal je een
aparte teambijdrage.

Om verspreiding van COVID-19 tegen te
gaan, is er mogelijk ook een aangepast
sportprogramma en gelden speciale
veiligheidsvoorschriften. Check altijd
www.olympos.nl voor het actuele
sportaanbod en de geldende regels.

