
 

Reglement seizoenkaart 2010 – 2011  

1 

           Reglement Seizoenkaart                
Almere City FC 

 
 
Voorwaarden en regels van toepassing op de seizoenkaart.  
 
Verkoop en/of afgifte van deze seizoenkaart geschiedt onder de door KNVB bij de Griffie van 
de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002 gedeponeerde voorwaarden 
die bindend zijn voor de koper en/of houder dezes. Op schriftelijk verzoek van de 
seizoenkaarthouder zal Almere City FC kosteloos een afschrift van deze 
standaardvoorwaarden toezenden. Een aantal van voornoemde standaardvoorwaarden wordt 
hieronder beknopt weergegeven terwijl daarnaast de aanvullende voorwaarden uiteen worden 
gezet die in het specifieke geval van Almere City FC gelden.  
 
Artikel 1.  
Lid 1 De seizoenkaart geeft uitsluitend recht van toegang bij alle voor het publiek 
toegankelijke thuiswedstrijden van het eerste elftal van Almere City FC in de jupiler league. 
Uw seizoenkaart is niet geldig voor Europese- en/of Beker wedstrijden, evenmin voor 
wedstrijden in de na-competitie en zogenaamde Play-offs. Voor deze laatstgenoemde 
wedstrijden wordt u als seizoenkaarthouder wel in de gelegenheid gesteld met voorrang een 
toegangsbewijs te kopen.  
 
Lid 2: U mag van dit toegangsbewijs gebruik maken, tenzij sprake is van een situatie als 
bedoeld onder punt 4. Voorrang voor uw eigen vak en plaats kunnen wij u echter niet 
garanderen. 
 
Lid 3: De seizoenskaart kan tevens gebruikt worden als uitkaart van Almere City FC. In dat 
geval zijn de voorwaarden van toepassing zoals genoemd in het reglement Uitkaart van 
Almere City FC. 
  
Artikel 2.  
U dient voorzichtig met uw seizoenkaart om te gaan. Diefstal of verlies dient u schriftelijk te 
melden onder vermelding van uw kaartnummer. Uitgifte van een duplicaat geschiedt 
uitsluitend op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, een proces verbaal van politie en 
tegen betaling van € 11,50.  
 
Artikel 3.  
Een adreswijziging dient u direct schriftelijk aan Administratie Almere City FC 
Competitieweg 20,1318 EA Almere, door te geven onder vermelding van uw kaartnummer.  
 
Artikel 4.  
Misbruik en/of frauduleuze handelingen met uw seizoenkaart zal inname van uw seizoenkaart 
tot gevolg hebben zonder recht op restitutie. De seizoenkaart is persoonsgebonden. De 
seizoenkaarthouder is voor het gebruik van de seizoenkaart als houder altijd verantwoordelijk.
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Artikel 5.  
Het betreden van het Stadion geschiedt geheel op eigen risico. Almere City FC kan derhalve 
op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade.  
 
Artikel 6.  
Het meenemen van vuurwerk en het meenemen of onder invloed zijn van alcoholische 
dranken en/of enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedende stof in het Stadion is ten 
strengste verboden. Bij overtreding van deze regel volgt een stadionverbod.  
 
Artikel 7.  
Het is ten strengste verboden in het Stadion te gooien met enig voorwerp of vloeistof.  
 
Artikel 8.  
Het is verboden binnen het Stadion beeld-en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee 
te werken voor enig ander doel dan gebruik in de privé sfeer.  
 
Artikel 9.  
Het is strikt verboden om vóór, tijdens en na het bijwonen van wedstrijden van Almere City 
FC wanordelijkheden te veroorzaken, dan wel aan wanordelijkheden deel te nemen. Onder 
wanordelijkheden wordt in elk geval verstaan: gedragingen die onder meer zouden kunnen 
leiden tot 1) verstoring van een wedstrijd en/of 2) het ontstaan van gevaar voor één of 
meerdere personen en/of 3) het ontstaan van schade en/of 4) het ernstig kwetsen van een 
bepaalde bevolkingsgroep of perso(o)n(en). Indien naar het uitsluitend oordeel van Almere 
City FC komt vast te staan dat u wanordelijkheden heeft veroorzaakt, dan wel daarbij 
betrokken bent geweest, dan wel zich zodanig heeft gedragen dat daardoor de reputatie van 
Almere City FC wordt geschaad, dan wel de voorwaarden en regels van toepassing op de 
seizoenkaart heeft overtreden, zal een stadionverbod worden opgelegd ofwel door de KNVB 
ofwel door Almere City FC, alsmede zal Almere City FC de door haar als gevolg van uw 
gedraging geleden en te lijden schade (waaronder begrepen een door een tuchtrechtelijk 
orgaan van de KNVB, FIFA of de UEFA opgelegde boete) op u verhalen. Ook handelingen 
buiten het stadion, die de naam en de belangen van de club schaden, kunnen leiden tot het 
opleggen van een stadionverbod en/of een verhaalsactie.  
 
Artikel 10.  
Indien een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB, FIFA of UEFA aan Almere City FC een 
sanctie oplegt, die tot het gevolg heeft dat Almere City FC u geen toegang mag verschaffen 
tot het Stadion, ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden en evenmin op 
schadevergoeding, schadeloosstelling of enige vorm van compensatie.  
 
Artikel 11.  
Aanwijzingen van de medewerkers, belast met toezicht en/of veiligheid van Almere City FC, 
en/of de politie en/of de stadionspeaker, dienen door u onverwijld opgevolgd te worden. U 
bent verplicht om zich op eerste verzoek van medewerkers, belast met toezicht en/of 
veiligheid van Almere City FC en/of politie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 
Voornoemde medewerkers en de politie zijn tevens gerechtigd om u te fouilleren op het bezit 
van ongeoorloofde voorwerpen en deze, indien nodig, in beslag te nemen.  
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Artikel 12.  
Het is verboden om in het Stadion slag-, steek-, stoot-, vuurwapens of andere voorwerpen die 
als wapen aangewend kunnen worden dan wel als middel om de orde te verstoren, mee te 
nemen, voorhanden te hebben of te bezitten.  
 
Artikel 13.  
Almere City FC houdt vanuit veiligheidsoverwegingen toezicht op de bezoekers van 
Mitsubishe Forklift stadion onder meer via het gebruik van camera’s. U stemt in met 
voornoemd cameratoezicht alsmede met het gebruik van het opgenomen beeldmateriaal voor 
opsporings- en vervolgingsdoeleinden.  
 
Artikel 14.  
In het kader van de visuele vastlegging van de wedstrijden door Almere City FC of derden is 
het mogelijk dat uw portret openbaar wordt gemaakt c.q. wordt verveelvoudigd. U kunt hier 
tegen geen bezwaar maken.  
 
Artikel 15.  
Het is verboden plaats te nemen op een andere plek dan waar de seizoenkaart recht op geeft. 
De vakaanduiding en, indien van toerpassing, de stoelnummering moeten strikt worden 
aangehouden.  
 
Artikel 16.  
Een ondertekende aanvraag voor een seizoenkaart kan niet meer worden herroepen.  
Indien Almere City FC de aanvraag accepteert ontstaat er een bindende overeenkomst tussen 
Almere City FC en de aanvrager.  
 
 
De directie van Almere City FC 
1 juni 2010 


