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Roda JC Kerkrade speelde tot en met seizoen 1999/2000 op het Gemeentelijk Sportpark, in de 
volksmond ook wel “Kaalheide” genoemd. Op 15 augustus 2000 worden voor het eerst de 
poorten van het nieuwe en multifunctionele Parkstad Limburg Stadion geopend. Het Parkstad 
Limburg Stadion is tot op de dag van vandaag nog steeds één van de mooiste en meest 
karakteristieke stadions van Nederland. Het kenmerkende silhouet en de duurzame constructie 
maken het stadion tot een prachtig onderkomen voor de thuiswedstrijden van Roda JC Kerkrade.  
 

Roda JC is trots op haar stadion 
Trots op haar voetbalkathedraal 

 
En op haar Limburgse identiteit. De club wil haar gasten op een gastvrije en typisch Limburgse 
manier ontvangen. Bij binnenkomst in de hoofdingang wordt u in de ontvangsthal welkom 
geheten door de hostessen, waarna u uw weg kunt vervolgen naar één van de business ruimtes van 
het Parkstad Limburg Stadion. Deze ruimtes zijn ook goed te bereiken voor mindervaliden.  



HET  PARKSTAD LIMBURG STADION 
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Vak Home Capaciteit 

N1 t/m N4 Vriendenhome 826 

N5 t/m N8 Business Club 589 

3.01 t/m 3.25 Skyboxen 356 

Roda JC Business biedt verschillende arrangementen aan op het gebied van Hospitality. Zo 
hebben wij 15 skyboxen, een totale capaciteit van 2.525 seats en verschillende exclusieve VIP-
ruimtes. Voor de verkoop van vaste seizoenkaarten focussen wij ons op de volgende  segmenten:  
 
 Vrienden van Roda JC 
 Business Club 
 Skyboxen 



VRIENDEN VAN RODA JC 

Bij de Vrienden van Roda JC bevindt u zich in het gezellige Vriendenhome waar het MKB elkaar 
ontmoet. Onze leden combineren de liefde voor Roda JC met het ontmoeten van nieuwe, bestaande 
en zakelijke klanten op een typisch Limburgse wijze. 
 
Kiest u voor de Vrienden dan kiest u ook voor gezelligheid! Als bezoeker krijgt u vóór het duel, 
tijdens de rust én na het duel toegang tot het Vriendenhome op de eerste etage van het 
hoofdgebouw. 
 
Wilt u uzelf en uw gasten minimaal 19 gezellige, Limburgse avonden bezorgen? Dat kan! 
 Seat op de hoofdtribune (N1 t/m N4) bij alle thuiswedstrijden in de reguliere competitie 
 Toegang Vriendenhome vanaf 1,5 uur voor de wedstrijd 
 Inclusief koffie en thee  
 Inclusief snacks na afloop 
 Zes keer per seizoen entertainment 
 Gratis deelname Tip & Win en kans op wedstrijdbal 
 Vermelding op onze website en in het zakelijke magazine 
 U wordt sponsor van de Voetbalacademie; 30% van de seat-prijs gaat naar onze jeugd! 
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Vrienden van Roda JC 



BUSINESS CLUB 
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De Business Club van Roda JC is een stijlvolle, gezellige ontmoetingsplek voor ondernemend Limburg 
en staat voor kwalitatief hoge, Limburgse gastvrijheid onder een informele sfeer. De combinatie 
tussen haar professionele atmosfeer, amusement en ontspanning maakt de Business Club een 
uitstekende netwerkplek! Met uitzicht op het veld en op de tribunes van het Parkstad Limburg Stadion 
geniet u bovendien iedere wedstrijd weer optimaal van uw drankjes. Na wedstrijden kunt u voor een 
nabeschouwing en een borrel terecht in het Business Café. 
 
Wilt u uzelf en uw gasten minimaal 19 exclusieve avonden bezorgen? Dat kan! 
 Lederen seat op de hoofdtribune (N5 t/m N8) bij alle thuiswedstrijden in de reguliere competitie 
 Toegang Business Club vanaf 1,5 uur voor de wedstrijd 
 Inclusief consumpties tot 2 uur na de wedstrijd 
 Een heerlijk eenpansgerecht voor de wedstrijd  
 Na de wedstrijd worden snacks geserveerd 
 Iedere thuiswedstrijd entertainment 
 Gratis deelname Tip & Win en kans op wedstrijdbal 
 Deelname aan Business events en vermelding op de website en in het zakelijke magazine 

Business Club 
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Wilt u op wedstrijddagen gastheer/gastvrouw zijn van uw eigen skybox? Een skybox biedt uw 
zakenpartners, medewerkers, vrienden en familie een gedenkwaardige en speciale avond op de 
beste plaatsen in het Parkstad Limburg Stadion. Alle skyboxen kunnen naar eigen smaak en stijl 
worden ingericht om uzelf en uw gasten een exclusieve avond te bezorgen.  
 
Als skyboxbezoeker krijgt u op de derde etage toegang tot een voor u gereserveerde skybox met 
uitzicht op het veld en op de tribunes van het Parkstad Limburg Stadion. Neemt u een skybox af 
voor een heel seizoen dan geniet u bovendien vele voordelen, waaronder de mogelijkheid om uw 
skybox op niet wedstrijddagen tijdens kantooruren te reserveren voor uw eigen zakelijke activiteiten. 
 
Wilt u uzelf en uw gasten minimaal 19 ‘sky high’ avonden bezorgen? Dat kan!  
 Toegang tot uw skybox met lederen seats én de Business Club vanaf 1,5 uur voor de wedstrijd 
           bij alle thuiswedstrijden in de reguliere competitie 
 Inclusief consumpties tot 2 uur na de wedstrijd 
 Een heerlijk eenpansgerechtje voor de wedstrijd 
 Na de wedstrijd worden snacks geserveerd 
 Deelname aan Business events en vermelding op de website en in het zakelijke magazine 

Skyboxen 



PRIJZEN 

Prijzen 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.  
De vermelde prijs is de prijs per persoon (per seat/ticket). 
Een kidskaart is bestemd voor kinderen t/m 12 jaar. 
De ticketprijzen zijn van toepassing op thuiswedstrijden in de reguliere competitie. 
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Segment Seizoenkaart 

Vrienden van Roda JC € 600,85  
(€ 675,- incl. BTW) 

Business Club  1 seat 
Business Club 2e of meer 

€ 2.499,-  
€ 2.349,- 

Skybox 1 seat 
Skybox 2e of meer  

€ 2.999,- 
€ 2.849,-  

Segment Ticket volwassene Ticket kids t/m 12 

Vrienden van Roda JC € 45,- € 25,- 

Business Club  € 125,- € 35,- 

Skybox  € 150,-  € 45,- 



LOYALITEITSSYSTEEM 

Loyaliteit 
De club voert in seizoen 2019-2020 voor haar seizoenkaarthouders een loyaliteitssysteem in. 
Iedere huidige seizoenkaarthouder heeft recht op een loyaliteitskorting. Roda JC kiest met 
terugwerkende kracht seizoen 2016-2017 als startpunt en sluit niet uit dat het loyaliteitssysteem 
op termijn verder wordt uitgebouwd.  
 
Verlengt u uw seizoenkaart vóór de start van een seizoen dan heeft u recht op een loyaliteitskorting. 
De staffelkorting wordt automatisch in mindering gebracht op uw seizoenkaartprijs.  
 
Op het bedrag als vermeld in nieuwe overeenkomsten is de korting, indien van toepassing, reeds in 
mindering gebracht. 
 
Indien u uw seizoenkaart verlengt en tevens in het bezit bent van een of meer participatiebewijzen 
dan ontvangt u één maal 5% extra loyaliteitskorting bovenop de voor u van toepassing zijnde 
staffelkorting.  
 
De loyaliteitskorting is gedurende seizoen 2019-2020 tevens geldig op losse tickets en eventuele 
extra seizoenkaarten. De extra kaarten worden door u, op uw (bedrijfs-)naam, besteld en door u of 
uw bedrijf betaald.  
 
Verlengt u uw seizoenkaart(en) niet of zegt u op dan vervalt uw loyaliteitskorting. Indien u dan voor 
het daaropvolgende seizoen besluit om opnieuw een of meerdere seizoenkaarten af te nemen dan 
begint u onderaan het loyaliteitssysteem (staffel 1). 
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Segment Seizoenkaart Korting 

1ste jaar, nieuwe sponsor Roda 0% 

2e jaar Brons 5% 

3e jaar  Zilver 10% 

4e jaar Goud 15% 



PARKEREN 

Parkeren 
Iedere Sponsor kan (extra) parkeerkaarten kopen.  
 
Indien Sponsor één of meer seizoenkaarten in de Business Club of in een Skybox afneemt, heeft 
Sponsor het recht op maximaal één gratis parkeerkaart voor een nabijgelegen parkeerterrein. 
 
De prijzen voor (extra) parkeerkaarten zijn als volgt: 
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Parkeerkaart seizoen Losse parkeerkaart 

€ 75,- € 7,50 

In de nabije omgeving beschikken wij over voldoende parkeergelegenheid. 
Navigeer naar Roda JC Ring of naar de Wiebachstraat te Kerkrade. 
 
De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.  
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 T: 045 - 631 7000         E: INFO@RODAJCBUSINESS.NL 


