
 

 

AANMELDINGSFORMULIER SEIZOENKAART 2018/2019 

Relatienummer   : ……………………………………………………………..……… 

Voorletters    : ……………………………………………………………..………* 

Achternaam    : …………………………………………………………..…………* 

Straatnaam    : ……………………………………………………………………..* 

Postcode/woonplaats  : ……………………… / …………………………………………..* 

Geboortedatum   : ………………………………………………………………………* 

Geslacht    : M / V  * 

Email     : ………………………………..@..................................* 

Telefoon    : ……………………………………………………………………… 

Mobiel     : ……………………………………………………………………… 

Legitimatiebewijs   : paspoort / rijbewijs / anders, nl 

      …………………………………………………………………….. 

Tribune    : Zuid / Oost / West   * 

Voorkeur rij / stoel   : Rij  ……….  /  Stoel  ……….   * 

Prijs     : € ………………………………….   * 

Betalingswijze   : contant / per bank   * 

Bankgegevens Roda JC Kerkrade : IBAN  NL 70 RABO 0123044847 (BIC RABONL2U) 

Levering    : per post / fanshop  

Datum :   Plaats  :   Handtekening  : 

…………………………. * ………………………………* ………………………………………..* 

(* verplicht in te vullen)                         Zie ommezijde voor de nadere regels bij uw seizoenkaart! 

  

 



Regels behorende bij de Roda JC Seizoenkaart: 

- Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen 

- Opzeggen of wijzigen kan doorgaans voor 15 mei van het volgende jaar (uitsluitend schriftelijk/email) 

- De standaardvoorwaarden van de KNVB zijn van toepassing (zie www.rodajc.nl), middels deze 

aanmelding geeft u aan hiervan kennis te hebben genomen. Tevens zijn de voorwaarden verstrekking 

seizoen clubkaart van toepassing. Deze zijn bindend van toepassing voor koper en/of ontvanger en 

mogelijke opvolgende houder(s). 

- Bij wangedrag en/of misbruik van de seizoenkaart kan Roda JC Kerkrade uw NAW-gegevens ter 

beschikking stellen aan politie/justitie/KNVB, zie standaardvoorwaarden KNVB. 

- Roda JC Kerkrade zal uw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen t.b.v. commerciële doeleinden 

- Na ontvangst van uw betaling wordt uw nieuwe seizoenkaart aangemaakt en in de regel toegestuurd 

naar het door u opgegeven adres. U kunt echter ook aangeven de kaart in de Fanshop op te halen. 

- Betaalt u contant dan wordt uw seizoenkaart in de regel binnen 5 werkdagen aangemaakt en 

opgestuurd / klaargelegd. 

- Bij uw seizoenkaart behoort ook een account waarmee u online tickets kunt bijbestellen en waarmee 

u uw persoonlijke gegevens kunt beheren. Hierover informeren wij u nog nader na de aanmaak van 

uw seizoenkaart. 

- Wij adviseren voor iedere supporter apart een seizoenkaart aan te vragen. Seizoenkaarten voor uw 

zoon/dochter dus op hun eigen gegevens aanvragen! 

- U kunt een voorkeur aangeven voor de rij en stoel van uw seizoenkaart, deze kan echter afwijken van 

de daadwerkelijke plaats. Uiteraard zoeken wij het alternatief zo dicht mogelijk bij uw voorkeurplaats. 

 

http://www.rodajc.nl/

