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     Reglement Uitkaarten  
Almere City FC 

 
Elke seizoenkaarthouder die een Almere City FC  Uitkaart aanvraagt verklaart zich 
akkoord met de Voorwaarden en Reglement Uitkaarten Almere City FC.  
 
Artikel 1 - Recht tot het bezoeken van uitwedstrijden  
De Almere City FC uitkaart is speciaal in het leven geroepen voor supporters die 
uitwedstrijden van Almer City FC willen bezoeken.  Zonder uitkaart is het niet toegestaan een 
toegangskaart te kopen voor het uitvak voor of tijdens uitwedstrijden van Almere City FC. 
 
Artikel 2 – Almere City FC  seizoenkaart is tevens een uitkaart  
Een Almere City FC seizoenkaart is  tevens een uitkaart waarmee uitwedstrijden in de 
nationale competitie bezocht kunnen worden. Aan het gebruik als uitkaart kunnen door de 
supporter geen extra rechten worden ontleend en kunnen door de club geen extra 
verplichtingen worden verbonden.  
 
Artikel 3 - Toewijzing  
Supporter(s) van Almere City FC komen in aanmerking voor een Almere City FC uitkaart.  
Almere City FC  kan een aanvraag om haar moverende redenen weigeren.  
Almere City FC bepaalt voor elk seizoen hoeveel uitkaarten er worden toegekend.  
 
Artikel 4 - Pasfoto  
Een aanvraag wordt uitsluitend gehonoreerd wanneer conform de geldende procedures een 
recente pasfoto bij Almere City FC  is ingeleverd. Almere City FC zal de foto en de daarbij 
behorende persoonsgegevens onderbrengen in een geautomatiseerd systeem.  
 
Artikel 5 - Verkoop van kaarten  
Alleen de houders van een Almere City FC uitkaart hebben het recht tot het kopen van een 
kaart voor het gastenvak bij een uitwedstrijd, mits deze wedstrijd toegankelijk is voor Almere 
City FC -supporters. Dit geldt zowel voor nationale als internationale uitwedstrijden, tenzij 
een besluit of regel van de KNVB, UEFA, FIFA en/of de overheid zich verzet tegen de 
aanwezigheid van supporters van Almere City FC of  indien er sprake is van een 
overmachtsituatie.  
 
Artikel 6 - Weigering van kaarten   
Personen zonder uitkaart of seizoenskaart die zich misdragen rond wedstrijden van Almere 
City FC kunnen voor een periode van maximaal 5 jaar na deze misdragingen worden 
uitgesloten van de aanschaf van een uitkaart. 
 
Artikel 7 - Aantallen en wijze van verkoop toegangskaarten  
Per Almere City FC uitkaart kan één toegangsbewijs gekocht worden. Almere City FC 
bepaalt de wijze waarop toegangskaarten worden aangebonden.  
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Artikel 8 - Vervoersregelingen en afspraken  
In overleg met de ontvangende club en lokale overheden worden door Almere City FC 
afspraken gemaakt over de wedstrijdorganisatie, waaronder de vervoersregeling voor Almere 
City FC - supporters. Almere City FC  streeft er naar om voor haar supporters een zo gunstig 
mogelijke regeling af te spreken, waarbij een vrij-vervoersregeling het uitgangspunt is. Nadat 
de ontvangende club, de lokale overheid en Almere City FC afspraken hebben gemaakt zal 
het deze afspraken aan haar supporters kenbaar maken. Almere City FC -uitkaarthouders die 
een kaart voor de betreffende wedstrijd kopen zijn vervolgens verplicht zich strikt aan de 
gemaakte afspraken te houden.  
 
Artikel 9 - De Almere City FC Uitkaart is strikt persoonsgebonden  
Het recht dat Almere City FC aan haar Almere City FC uitkaarthouders toekent is strikt 
persoonsgebonden. Een Almere City FC-uitkaart en/of een daarmee aangekochte 
wedstrijdkaart is niet overdraagbaar. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een 
seizoenskaart voor de aankoop van een wedstrijdkaart bij uitwedstrijden is dit artikel tevens 
van toepassing op deze seizoenskaarten.  
 
Artikel 10 - Begeleiding door stewards  
Tijdens elke uitwedstrijd zal Almere City FC ter ondersteuning van de organisatie en ter 
begeleiding van de supporters stewards in zetten. Supporters die een uitwedstrijd bezoeken 
dienen instructies van de stewards (en eventuele andere door Almere City FC benoemde 
medewerkers) strikt op te volgen.  
 
Artikel 11 - Video-opnamen  
 
Bij elke uitwedstrijd worden video opnames van het uitvak gemaakt teneide situaties rondom 
en tijdens een wedstrijd visueel vast te leggen.  
 
Artikel 12 - Sancties  
Lid 1: Bij wangedrag of het handelen in strijd met de toepasselijke voorwaarden en regels 
behoudt Almere City FC  zich het recht voor sanctiemaatregelen te nemen tegen de 
betreffende supporter(s). Almere City FC heeft verschillende sanctiemiddelen tot haar 
beschikking, variërend van het geven van een waarschuwing tot en met het opleggen van een 
(landelijk) stadionverbod. Wanneer Almere City FC een sanctie oplegt zal dit vrijwel altijd 
gevolgen voor de status van de Almere City FC uitkaart hebben, ook wanneer het wangedrag 
tijdens bijvoorbeeld een thuiswedstrijd of een andere Almere City FC -gerelateerde activiteit 
wordt vertoond. Ook handelingen buiten het stadion, die de naam en de belangen van de club 
schaden in de ruimste zin des woords, kunnen leiden tot sanctiemaatregelen.  
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Lid 2: Onder wangedrag wordt tevens verstaan: het zich niet houden aan de afspraken en 
richtlijnen die gelden rond het bezoek van een bepaalde uitwedstrijd.  
 
Lid 3: Almere City FC houdt zich het recht voor om de uitkaart voor een bepaalde periode 
ongeldig te verklaren, wanneer zoals vermeld in lid 1 van dit artikel Almere City FC een 
sanctie oplegt aan de uitkaarthouder. 
 
Lid 4: De houder van een Almere City uitkaart is verplicht, in een situatie zoals benoemd in 
lid 3, de uitkaart binnen 5 werkdagen na het mondelinge of schriftelijke verzoek van een 
medewerker van Almere City FC, in te leveren bij een medewerker van Almere City FC.   
 
 
Artikel 13 - Herkening/ontkenning bij wangedrag en/of incidenten  
Wanneer supporters en/of groepen supporters zich schuldig maken aan wangedrag en/of 
betrokken zijn/waren bij incidenten waarbij de belangen van Almere City FC  worden 
geschaad kan Almere City FC ten behoeve van de indenticatie of herkenning dan wel 
ontkenning van betrokkenen, gebruik maken van het geautomatiseerde systeem als genoemd 
onder punt 4 of de video-opnamen genoemd onder punt 11 van deze voorwaarden.  
 
 
Artikel 14 - Jaarlijkse evaluatie  
Na afloop van het seizoen zullen bovenstaande voorwaarden en regels worden geëvalueerd. 
Indien nodig kan Almere City FC besluiten tot aanpassing.  
 
 
 
Directie Almere City FC 
1	  juni	  2010	  


