
 

 

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER ADO DEN HAAG CLUB CARD  
 
 
Voor de aanschaf van kaarten via Ticketbox dient u in het bezit te zijn van een geldige ADO Den Haag Club Card. Bij de thuiswedstrijden 
tegen Ajax, Feyenoord en FC Utrecht is het zelfs alleen mogelijk om met een Club Card kaarten te bestellen. De Club Card van ADO Den 
Haag is persoonsgebonden en voorzien van een biometrische foto die bij het aanvragen van de Club Card door een medewerker van ADO 
Den Haag zelf gemaakt wordt. U hoeft dus geen pasfoto mee te nemen. 
 
Met de Club Card kunt u toegangskaarten kopen (afhankelijk van de wedstrijd tot maximaal 4)  voor elke thuiswedstrijd van ADO Den Haag 
bij Ticketbox. Tevens kunt u met de CC uw kaart kopen voor een uitwedstrijd van ADO Den Haag. 
 
Om in het bezit te komen van de Club Card vragen wij u dit formulier duidelijk in blokletters in te vullen. De kosten van het aanvragen van 
deze Club Card bedragen 10 euro. U krijgt uw Club Card binnen 3 weken thuis gestuurd en deze blijft 5 jaar geldig. Indien u al in het bezit 
bent van een Club Card van een andere club dient u deze eerst zelf bij de betreffende club op te zeggen. 

 
GEGEVENS AANVRAGER ADO DEN HAAG CLUB CARD 
 
Achternaam _______________________________________________ Voorletters ____________________ 

 

Geboortedatum (dd/mm/jjjj) ________________________  Geslacht     □ Man       □  Vrouw 
 
Straatnaam ______________________________________ Huisnummer ______________ 
 
Postcode / Woonplaats ______________________________________________________ 
 
Telefoon Mobiel _________________________________  Telefoon Vast _____________ 
 
Email adres _______________________________________________________________ 
 
 

AANTEKENEN GEEN BEZWAAR 
ADO Den Haag en de partners van ADO Den Haag hebben jaarlijks speciale aanbiedingen voor de ADO Den Haag Seizoen Club Cardhouder. 
Indien je niet op de hoogte gehouden wilt worden van deze aanbiedingen kun je bij de eerste mailing die je ontvangt je uitschrijven via de 
afmeldknop in de e-mail. 
 

ONDERTEKENING 
 
Het volledig ingevulde aanvraagformulier dient u persoonlijk en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs in te leveren bij de afdeling 
ticketing van ADO Den Haag. Voor de juiste openingstijden verwijzen wij u naar onze website www.adodenhaag.nl 
 
Door ondertekening van dit formulier stemt u in met de Voorwaarden Verstrekking Club Card. Tevens stemt u in met het reglement van 
orde van de KNVB alsmede de huisregels van ADO Den Haag. Deze zijn te verkrijgen bij de afdeling ticketing van ADO Den Haag en te 
vinden op de officiële internetsite van ADO Den Haag. 

□ Ik geef hierbij toestemming voor de verstrekking van mijn gegevens aan sponsoren van de club, zodat deze mij kunnen informeren over 

hun producten, diensten en speciale acties. 

Soort en nummer  Datum   Plaats   Handtekening 
Legitimatiebewijs 
 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ ________________________ _______________________ 

http://www.adodenhaag.nl/

