
Met de ADO Den Haag Club Card kun je met 5% korting online toegangskaarten kopen via 
e-ticketing voor de thuiswedstrijden van ADO Den Haag. Tevens bieden we Club Cardhouders regelmatig 
de mogelijkheid om een kaart voor een uitwedstrijd te bestellen.

De ADO Den Haag Club Card is een persoonsgebonden kaart en kost € 10,00. Je ontvangt bij de Club Card een 
kortingsvoucher à € 10,00 welke in te leveren is bij de afdeling Ticketing in de fanshop of op de wedstrijddag bij de 
stadionkassa als korting op een toegangskaart. 

Bij de afdeling Ticketing in de fanshop van het Kyocera Stadion zal er een biometrische foto worden gemaakt. De 
afdeling Ticketing is geopend van dinsdag t/m donderdag van 12.00 - 17.30 uur en vrijdag van 12.00 – 20.00 uur.

Wij vragen je om onderstaande gegevens zo duidelijk en volledig mogelijk in te vullen. Het verwerken van jouw 
aanvraag, de validatie bij de KNVB en het aanmaken en opsturen van jouw ADO Den Haag Club Card, duurt 
normaliter ongeveer twee weken.

Voorletter(s):  ............................................................................................................
Voornaam:  ...............................................................................................................
Tussenvoegsel: ........................................................................................................
Achternaam:  ............................................................................................................
Geslacht:                                     man              vrouw
Geboortedatum:  ......................................................................................................
Straat:  ......................................................................................................................
Huisnummer/toevoeging:  .......................................................................................
Postcode:  .................................................................................................................
Woonplaats:  .............................................................................................................
Telefoonnummer:  ....................................................................................................
Mobiele nummer:  .....................................................................................................
E-mailadres:  .............................................................................................................
Soort legitimatiebewijs:  ..........................................................................................
Document nummer ID:  ............................................................................................

Door ondertekening van dit formulier stem je in met de Voorwaarden Verstrekking Club Card. Tevens stem je in met het Reglement 
van Orde van de KNVB en de huisregels van ADO Den Haag. Deze zijn te verkrijgen bij de afdeling Ticketing van ADO Den Haag en te 
vinden op de website van ADO Den Haag (www.adodenhaag.nl).

De partners en sponsoren van ADO Den Haag hebben jaarlijks speciale aanbiedingen. Indien je hiervan niet op de hoogte wenst 
te worden gebracht, kun je dit schriftelijk, met vermelding van jouw relatienummer, kenbaar maken aan afdeling Ticketing. Stuur 
hiervoor een e-mail naar ticketing@adodenhaag.nl.

Datum: Plaats: Handtekening:


