
AbOnneMenTen SEIZOEN 2014-2015

OnTDeK ALLe VOOrDeLen!

START VERKOOP ONLINE OP 28 MEI VOOR IEDEREEN

WWW.KrcgenK.be

• KINDEREN GRATIS MEE

• ONTDEK ONS VOORDEELPAKKET



1. Waar kan je een abonnement kopen/vernieuwen?
• via internet
 Gemakkelijk en snel! Surf naar www.krcgenk.be of clubcard.krcgenk.be 

en volg de verschillende stappen.
 Wat heb je nodig: 

 -  Ben je nog niet geregistreerd: gebruik je wit kaartnummer en je 
zwart klantennummer op je huidig abonnement of clubcard 

 -   Ben je al geregistreerd: gebruik je login en je paswoord 
 Betaling: via Ogone (Visa, Mastercard of Bancontact) of via uw clubcard
 
•  via de ticketshop in de Cristal Arena
 Info: 089 84 97 75
 Open: 10-19 u (di t.e.m. vrij), 10-14 u (za), gesloten op maandag, 

zondag en feestdagen
 Betaling: cash,Bancontact, met sport- en cultuurcheques, geschenk-

bon KRC Genk of clubcard
 
 Meenemen: 
 -  identiteitskaart koper
 -  kopie identiteitskaart andere personen, indien aankoop meerdere  

 abonnementen
 -  oud abonnement (eventueel)

•  via de ticketshop in de Cristal Arena
 Info: 089 84 97 75



2. Wanneer kan je een abonnement kopen/vernieuwen?
Voor iedereen start de abonnementenverkoop  
- online op woensdag 28 mei
- via de ticketshop op dinsdag 3 juni

•  voor abonnees: 
 Als abonneehouder heb je voorrang op je eigen plaats. Van 28 mei 

tot en met 22 juni houden wij je zitje gereserveerd en kan je je 
abonnement verlengen. Wil je als abonnee een andere plaats? Dan 
kan je die meteen kiezen vanaf 28 mei uit de vrije plaatsen of je kan 
wachten tot 25 juni om 10u00, dan geven wij alle niet-opgeëiste 
abonnementsplaatsen vrij. Let wel, als jouw favoriete stadionplekje 
dan niet vrijkomt, loop je wel het risico dat een andere KRC-fan jouw 
vroegere plaats inneemt. 

•  voor niet-abonnees:
 Kies vanaf 28 mei je plaats uit de nog vrije plaatsen. Wie online een 

abonnement koopt, kan meteen zien welke plaatsen beschikbaar 
zijn. Let wel: vanaf 25 juni (10u00) komen er nog plaatsen bij van 
abonneehouders die hun zitje niet verlengen of die een andere plaats 
kiezen. Via www.krcgenk.be kan je alle stappen tot een abonnement 
makkelijk volgen.



Jongeren -18 jaar (geboren na 31/07/1996) - Volwassenen +18 jaar (geboren voor 01/08/1996)
* STAANTRIBUNE: hier geldt het jongerentarief voor jongeren onder de 21 jaar (geboren na 31/07/1993)
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ZITTRIBUNE
B/BB/C/CC/D/DD/E/EE/F/FF/G/GG
N/NN/O/OO/P/PP/QQ/RR/SS/TT/UU
CL1/CL2/CL3/CL4

ZITTRIBUNE
B/BB/C/CC/D/DD/E/EE/F/FF/G/GG
N/NN/O/OO/P/PP/QQ/RR/SS/TT/UU
CL1/CL2/CL3/CL4

ZITTRIBUNE RIJ 0 T/M 5
H/M
I/L
J/K

ZITTRIBUNE RIJ 0 T/M 5
H/M
I/L
J/K

ZITTRIBUNE RIJ 6 T/M 31
H/HH/M/MM
I/II/L/LL
J/JJ/K/KK

ZITTRIBUNE RIJ 6 T/M 31
H/HH/M/MM
I/II/L/LL
J/JJ/K/KK

ZITTRIBUNE
Z1/Z2/Z3/Z4/Z5/Z6/Z7/Z8

ZITTRIBUNE
Z1/Z2/Z3/Z4/Z5/Z6/Z7/Z8

2012-2013
volwassenen

2012-2013
jongeren

2014-2015
volw. incl. PO1volwassenen

jongeren
2014-2015

jong. incl. PO1

2014-2015
reg. comp.    +    toeslag PO1

2014-2015
reg. comp.    +    toeslag PO1



4. Kinderabonnementen

Kinderen kunnen nog steeds gratis mee, maar er zal aan de winterstop een 
evaluatie plaatsvinden. Als blijkt uit de gegevens van de ticketcontrole dat 
je kind minder dan 70% van de wedstrijden aanwezig was, dan vervalt het 
recht op die plaats voor de tweede seizoenshelft. De vrijgekomen plaats 
komt dan weer in omloop. Was je kind er wel tijdens 70% of meer van de 
matchen, dan is er geen probleem en kan je het hele seizoen genieten van 
de aangeboden plaats. Verder blijft alles bij de kinderabo’s ongewijzigd: je 
kind moet tussen 3 en 12 zijn en een abo nemen in hetzelfde vak.



eén abonnement, 
zo veel voordelen

Stuntaanbieding
Beobank biedt je 175 euro aan als je een gratis Voordeel Plus zichtrekening 

opent en er je beroeps- of vervangingsinkomen van minstens 1250 euro per 

maand op domicilieert.* KRC Genk doet daar nog een schepje bovenop en 

geeft een extra korting van 25 euro (in de vorm van tegoed op de clubcard) 

aan abonnees die van dit Beobank-aanbod hebben geprofi teerd. Maak zelf 

de rekening! Zo kan je al een gratis abonnement op een zitplaats bekomen.

*Lees de precieze voorwaarden van het Beobankaanbod in bijgevoegde folder

Zitje in stadion = zitje in de cinema
Een zitje in het stadion betekent nog altijd een zitje in de cinema! KRC Genk 

verlengt de samenwerking met  Kinepolis Hasselt, waardoor je als abonnee 

elke zaterdag gratis naar de fi lm kan en door de week korting krijgt. 

Zwemmen en minigolfen
Als je geen zin hebt in een fi lmpje, kan je als abonnee op zaterdag ook 

gratis gaan zwemmen in park Molenheide. Dat is een zwemwereld vol 

verrassingen en plezier, want in de  4 zwembaden is er voor elk wat wils! Je 

kan als abonnee ook gaan minigolfen in “De Vergeten Mijn” met kortingen 

tot wel 50%.

Voordelen met dank aan 
onze sponsors

de rekening! Zo kan je al een gratis abonnement op een zitplaats bekomen.

*Lees de precieze voorwaarden van het Beobankaanbod in bijgevoegde folder



Alle voordelen van een abonnement op een rij:
•  dubbel prijsvoordeel: goedkoper dan losse wedstrijdtickets én 10% 

extra op de clubcard, als we de kaap van 18.000 abonnees halen

•  voorrang op je huidige abonnementsplaats

•  je kan wedstrijden online uploaden

•  een handige clubcard waarmee je kan betalen, wedstrijden kunt 
uploaden en loyalty-punten kunt sparen waarbij je kans maakt op 
exclusieve KRC-experiences!

•  je ontvangt 4 keer per seizoen gratis thuis (één exemplaar per adres) 
het FRZA! magazine

•  kinderen supporteren gratis mee

•  …en uiteraard beleef je de actie een heel seizoen vanop de eerste rij!



KRC Genk - Cristal Arena
Stadionplein 4
3600 Genk

Tel. : 089/84.84.10
Fax : 089/84.17.08

Email : info@krcgenk.be

WWW.KrcgenK.be


