
Vrienden van Roda JC kenmerken zich door een grote liefde 
voor de club. Een vriendelijke en informele businessclub 
met een oprechte passie voor sport en waar jong en oud 
elkaar ontmoeten.  
Pure clubliefde in geel/zwarte vorm waar ieder speeldag er 
een is om te onthouden.

Wat ontvangt u binnen dit pakket:
- Een seat op onze hoofdtribune (N1 - N4)

- Koffie en thee voorafgaand aan de wedstrijd

- Snacks na afloop van de wedstrijd 

Exclusief zijn consumpties, entertainment en  

een parkeerkaart voor € 60,-

Prijs: €745,- inclusief BTW

Het innovatieve en creatieve platform voor de jonge ondernemer tussen de 25 jaar tot 40 jaar. Het platform komt tien wedstrijden  
gedurende een seizoen bij elkaar en organiseert zelf informatieve bijeenkomsten rondom de wedstrijden of daarbuiten. Denk aan een 
bezoek aan het Europees Parlement, de Brightlands Smart Campus of een cocktailworkshop voorafgaande aan een wedstrijd. 

Wat ontvangt u binnen dit pakket:
- Een business seat (N5 - N8) voor 10 wedstrijden. 

- Een parkeerkaart

- Consumpties van anderhalf uur voorafgaand aan de wedstrijd tot twee uur na de wedstrijd

- Entertainment

- Een Tip & Win inclusief prijs voor de winnaar

- Drie keer per jaar de mogelijkheid een introducé mee te nemen

 Prijs: € 995,- exclusief BTW

De ontmoetingsplaats (mét uitzicht op het veld) voor 
ondernemend Limburg met meer dan 125 bedrijven 
aangesloten. Bourgondisch met een kwalitatief hoge 
dienstverlening, amusementswaarde en beleving!

Wat ontvangt u binnen dit pakket:
- Een business seat op de hoofdtribune (N5 - N8)

- Een parkeerkaart per twee seats. Bij afname van een seat kunt u 

 een parkeerkaart afnemen voor €60,- 

- Consumpties;  anderhalf uur voorafgaand aan de wedstrijd tot 

 twee uur na de wedstrijd

- Entertainment

- Minimaal drie business events per seizoen

- Toegang tot de Roda JC Business App

 Ontvangst van Roda JC Netwerk, hét business magazine van 

 Roda JC Kerkrade met nieuws over sponsoren en van sponsoren

 Optioneel bij te boeken: Buffet of een uitgeserveerd driegangendiner.

Prijs: €2.595,- exclusief BTW

Het Parkstad Limburg Stadion kent 15 skyboxen waar er nog 
enkele van beschikbaar zijn. Onze skyboxen bevinden zich op 
de derde etage en u kiest uw eigen inrichting. Wij leveren de 
box leeg op en denken graag met u mee over de inrichting. 

Binnen dit pakket ontvangt u van ons alle dienstverlening die 
ook onze Business Club leden ontvangen. In dit pakket zijn de 
consumpties 1,5 uur voorafgaande aan de wedstrijd en tot 2 uur 
na afloop van de wedstrijd inclusief. Snacks worden tijdens de 
rust en na afloop van de wedstrijd geserveerd. 

De catering in de box is exclusief en stemt u zelf af met onze 
huiscateraar Oseven. Het is mogelijk om optioneel een buffet of 
een uitgeserveerd driegangendiner bij te boeken. 

Afname hele skybox, per seat: € 3095,- excl. btw
Afname per skybox seat:  € 3.495,- excl. btw

Ook is het mogelijk om incidenteel een skybox te huren. 

Daarvoor hebben we een 12 en 24 persoons skybox beschikbaar. 

Deze prijzen zijn op aanvraag.

Het Koempelcafé is een nieuw segment dat zich richt op de 
ZZP’er en het MKB. Een tussensegment dat vriendelijk is 
geprijsd en de startende ondernemer de mogelijkheid biedt 
in te stappen in het netwerk van Roda JC en wanneer de tijd 
daarvoor rijp is de stap naar de Business Club te maken.

Wat ontvangt u binnen dit pakket:
- Een business seat op de hoofdtribune (N9)

- Een parkeerkaart per twee seats. Bij afname van een seat kunt u een  

 parkeerkaart afnemen voor €60,-

- Consumpties van anderhalf uur voorafgaand aan de wedstrijd tot  

 twee uur na de wedstrijd

- Snacks

- Entertainment

- Een voorbeschouwing en een Tip & Win inclusief uitreiking van de

 prijs door twee spelers na afloop van de wedstrijd.

Prijs: €1.495,- exclusief BTW

 
 

BUSINESS CLUB

https://www.rodajckerkrade.nl/business/hospitality/koempelcaf-e/
https://www.rodajckerkrade.nl/business/hospitality/skybox/
https://www.rodajckerkrade.nl/business/roda-young-professional/
https://www.rodajckerkrade.nl/business/hospitality/vriend-van-roda/
https://www.rodajckerkrade.nl/business/hospitality/business-club

