Aanvraagformulier Sparta Rotterdam
ClubCard – 5 jaar geldig (gratis)
Geslacht m/v
Achternaam
Voorletters
Straat + Huisnummer
Postcode-Woonplaats
Telefoonnummer (vast)
Telefoonnummer (mob.)
E-mailadres
Geboortedatum
Legitimatiebewijs

Voornaam:
Nr.

Paspoort/ID-bewijs/Rijbewijs *Kopie
bijsluiten!

□ Ja, ik bestel hierbij gratis een ClubCard van Sparta Rotterdam!
De ClubCard is vijf jaar geldig.
Wanneer u een seizoenkaart neemt wordt de ClubCard geblokkeerd zolang de seizoenkaart geldig is.
Let op: U mag van slechts één club in het betaalde voetbal een ClubCard bezitten. Bent u in het bezit
van een geldige seizoenkaart van een club, dan kunt u geen ClubCard aanvragen.
Een ClubCard is strikt persoonlijk!

Datum:
- - 20__

Plaats:
________________

Handtekening:
____________________

Wat biedt de Sparta Rotterdam ClubCard u?
Het belangrijkste voordeel van deze card is dat u in de voorverkoop kaarten kunt kopen voor alle
wedstrijden van Sparta Rotterdam. Deze kunt u bestellen in de Sparta Fanshop of via de Online
Ticketshop van Sparta Rotterdam. Kijk op www.spartakaartje.nl
De clubcard geeft u de mogelijkheid tot het kopen van kaarten voor wedstrijden van Sparta
Rotterdam. Voor alle actuele informatie over kaartverkoop kijkt u op www.sparta-rotterdam.nl of
www.spartakaartje.nl
Uitlenen van uw Sparta Rotterdam ClubCard
De Sparta Rotterdam ClubCard is persoonsgebonden. U kunt de ClubCard wel overdragen of er
kaarten mee kopen voor iemand anders, máár u blijft verantwoordelijk voor het gedrag van degene
die de ClubCard gebruikt of met degene die de gekochte kaarten ermee gebruikt. Dit geldt eveneens
voor de SeizoenClubCard. Ook hiermee kunt u probleemloos iemand anders, met goed gedrag, een
thuiswedstrijd van uw club laten bezoeken.
* Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen!
Vanwege de nieuwe AVG-regels dient deze gemaakt te worden met een ID-cover, de KopieID-app van de
Rijksoverheid of soortgelijke applicatie. Deze app is te downloaden in de Play Store (Samsung) of App Store
(iPhone). Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen. Het is
ook mogelijk om de aanvraag te doen in de Sparta Fanshop (van dinsdag t/m zaterdag tussen 11:00 uur en
17:00 uur. Opsturen kan naar: Sparta Rotterdam, Postbus 1802, 3000 BV ROTTERDAM

Door het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de standaardvoorwaarden van de KNVB en de regels die van toepassing zijn op de Sparta-(seizoen)clubkaart alsmede het
huishoudelijk reglement en privacy statement van Sparta Rotterdam. Tevens geeft u Sparta Rotterdam toestemming om uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres en
eventuele pasfoto (bij een Uitkaart) uit veiligheidsoverwegingen op te nemen in haar bestanden. Het volledige kaarthoudersbestand van Sparta is gemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens. Deze gegevens mogen voorts worden gebruikt om u schriftelijk, telefonisch of per e-mail op de hoogte te houden van alle informatie die verband houdt met Sparta
en/of haar bekende partners, zoals verkoopinformatie, aanbiedingen en speciale kortingsakties. Mocht u geen prijs stellen op voornoemde informatie dan kunt u Sparta daarvan middels
een brief op de hoogte stellen. Sparta zal er dan voor zorgen dat u deze informatie niet (meer) ontvangt.

