
Stap 1: Ga naar www.rodajc.nl/tickets en klik op: ‘PASSE PARTOUT | JONG FC UTRECHT & RKC WAALWIJK’

http://www.rodajc.nl/tickets


Stap 2: Klik bij de wedstrijd Roda JC Kerkrade – Jong FC Utrecht op: ‘KOOP TICKETS’



Stap 3: Selecteer in het stadionoverzicht het vak waar u wilt zitten (in het voorbeeld kiezen we vak Oost 12, O12)



Stap 4: Selecteer d.m.v. de ‘plus’ knoppen het aantal volwassenen (normaal) en kinder (kids t/m 12) tickets. 
Klik vervolgens op: ‘VOEG STOELEN TOE AAN WINKELWAGEN’



Stap 5: De tickets zijn toegevoegd aan uw winkelwagen. Klik op: ‘BEKIJK ITEMS’



Stap 6: Log in met uw account. Wél in het bezit van een seizoenkaart / clubkaart maar nog géén log-in gegevens? Stuur 
een e-mail naar account@rodajc.nl en vermeld daarin uw relatienummer. Uw relatienummer staat op de achterkant van 

uw seizoenkaart / clubkaart en begint met 11 of 93.

mailto:account@rodajc.nl?body=Relatienummer:


Stap 7: U bent nu ingelogd. Klik onderin op: ‘OF VOEG MEER TICKETS TOE’



Stap 8: Klik nu bij de wedstrijd Roda JC Kerkrade - RKC Waalwijk op: ‘KOOP TICKETS’



Stap 9: Kies wederom een vak in het stadionoverzicht. Let op: dit hoeft niet perse hetzelfde vak te zijn. De Passe Partout-
korting wordt automatisch over deze twee wedstrijden berekend. (In het voorbeeld kiezen we vak West 3, W3)



Stap 10: Selecteer d.m.v. de ‘plus’ knoppen het aantal volwassenen (normaal) en kinder (kids t/m 12) tickets. Let op: als u 
bij de vorige wedstrijd 1 volwassen en 1 kids ticket geselecteerd heeft, dient u dit nu wederom te selecteren.

Klik vervolgens op: ‘VOEG STOELEN TOE AAN WINKELWAGEN’



Stap 11: De tickets zijn voor de twee wedstrijden toegevoegd aan uw winkelwagen. Klik op: ‘BEKIJK ITEMS’



Stap 12: Controleer of u de juiste plaatsen geselecteerd heeft. Zo ja, scroll naar onder. Hier ziet u dat de korting 
automatisch is toegepast. (In het voorbeeld hebben we nu 1 volwassen Passe Partout á €15 en 1 kids Passe Partout á €10). 

Scroll verder naar onder. 



Stap 13: Klik onderaan op: ‘GA DOOR NAAR BETALING’



Stap 14: Vink het hokje ‘IK GA AKKOORD MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN’ aan, selecteer uw bank en klik op: ‘BETALEN 
MET IDEAL’


