
 
 

        knvb.nl 

33% PLAY-OFF KORTING OranjeLeeuwinnen 

 

Ga donderdag 30 oktober met je hele team naar NEDERLAND – SCHOTLAND en maak 
gebruik van het groepenactieformulier (z.o.z.). 
Je krijgt maar liefst 33% Play-off korting en kost een kaartje slechts € 5,- p.p. 

 
 

NEDERLAND – SCHOTLAND 
Locatie: Sparta Stadion Rotterdam 

Aanvang wedstrijd: 19:00 uur 
Stadion open: 17:30 uur 

 

Hoe doe je mee? 
Zoek minimaal 10 fans die mee willen, vul het groepenactieformulier in en stuur deze vóór 
maandag 27 oktober 2014 naar: ticketing@sparta-rotterdam.nl 
 
Meer informatie over kaartverkoop vind je op OnsOranje.nl 
 

De OranjeLeeuwinnen spelen play-off wedstrijden voor deelname aan het WK 2015 
in Canada en ze hebben jouw support nodig om door te gaan naar de volgende 
ronde! 
  

mailto:ticketing@sparta-rotterdam.nl
http://www.onsoranje.nl/


 

   
 

Nederland – Schotland (Vrouwen) 
Donderdag 30 oktober 2014, 19:00 uur 

Sparta Stadion - Rotterdam 
  
Vul onderstaande coupon in, en stuur deze naar Sparta Rotterdam.  
  
Spelregels groepenactie  
De prijs van een toegangskaartje bedraagt € 5,00 (normaal € 7,50). Per boeking wordt eenmalig een bedrag 
van € 3,50 voor administratiekosten in rekening gebracht. 
Alleen voor maandag 27 oktober ontvangen bestellingen worden in behandeling genomen.  
De groep dient te bestaan uit minimaal 10 personen (inclusief begeleiders).  
Verzoeken worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor de actie geldt: ‘OP = OP’.  
Je ontvangt een bevestiging van Sparta Rotterdam. Indien de wedstrijd is uitverkocht, word je hierover 
bericht door Sparta Rotterdam. 
_________________________________________________________________________________ 
  
VERENIGING (indien van toepassing): ………………………………………………..……..……………….  
  
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………  
  
CORR. ADRES: …………………………………………………………………………………………..  
  
POSTCODE: …………..……… PLAATS: ……………………………………………………..  
  
TELEFOON (overdag): ……………………………………………………………………………………………  
  
E-MAIL: …………………………………………………………………………………………….  
  
Vervoer per bus? JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)  
Neem voor meer informatie over busvervoer contact op met ticketing@sparta-rotterdam.nl  
_________________________________________________________________________________  
  
BESTELLING (mogelijk tot maandag 27 oktober 2014):  
  
................ toegangskaarten à € 5,00    € ................ 
  
Administratiekosten     €       3,50 +  
  
Totaalbedrag       € ................ 
  
BETALING: (aankruisen wat van toepassing is)  
  
□ Contant of per pin bij afhalen   - Alleen vooraf mogelijk, niet op de wedstrijddag  
  
  
In beide gevallen ontvangt u na de bestelling een bevestiging met verdere informatie.  
_________________________________________________________________________________ 
  
TOESTUREN AAN Sparta Rotterdam:  
Per e-mail: ticketing@sparta-rotterdam.nl  
Per fax:  010 - 8909225 
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