
JE KRC-CLUBKAART
IS VANAF NU MEER WAARD!

Voor trouwe supporters doet KRC Genk altijd iets meer. Vandaar ons loyalty-
programma, gekoppeld aan je Club Card. Je hoeft er niets extra voor te doen en het 
kost je geen cent meer. Alleen hier snel lezen hoe je gratis punten kan sparen voor 
exclusieve extra’s!

CLUBCARD.KRCGENK.BE



PUNTEN VERDIENEN

Je kan op allerlei manieren punten winnen:

• via wedstrijden
Hoe meer wedstrijden je bijwoont in de Cristal Arena, hoe meer punten je verdient. 
Dat geldt voor de reguliere competitie, maar nog meer voor de bekerwedstrijden en 
Europese matchen. Ben jij als supporter heel loyaal? Dan beloont KRC Genk je royaal! 

• via gebruik Club Card
Een drankje tijdens de pauze? Of iets eten na de match? Telkens als je betaalt met je 
clubkaart, krijg je er extra punten bij. 

• via (online) acties
Je kan ook punten verdienen door deel te nemen aan (online) acties van 
businesspartners van KRC Genk. 

PUNTEN INRUILEN
Sparen is leuk… maar punten laten rollen ook! Regelmatig krijg je de kans om je 
punten in te ruilen. Bijvoorbeeld om je ticket voor een bekerwedstrijd of Europese 
match voordeliger aan te kopen. Of om je vrienden te trakteren op gratis consumpties!

PUNTEN VOLGEN
Benieuwd naar je puntensaldo? Via clubcard.krcgenk.be blijf je op de hoogte van 
je puntentotaal en je ranking in beide klassementen. Ook krijg je alle info over 
online acties of andere voordelen. Nog vragen? Praktische problemen? Onze online 
Clubcard-helpdesk helpt je graag verder. 
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PUNTEN SPAREN

• hogere ranking = leukere prijzen
Je kan een heel seizoen punten sparen. Na elk seizoen wordt de teller op nul gezet, 
zodat iedereen gelijke kansen krijgt. Een database houdt alle puntenscores bij en 
rangschikt je automatisch in een groep. Hoe hoger je ranking, hoe exclusiever de 
prijzen. 

• week versus seizoen
Er valt heel wat te winnen trouwens. Zo maak je elke thuiswedstrijd in de Jupiler  
Pro League kans op een leuke prijs, op basis van je tussenstand. En natuurlijk is 
het uitkijken naar het einde van het seizoen, wanneer de meest loyale supporters 
worden beloond met exclusieve KRC-ervaringen.

• prijzen & exclusiviteiten 
Elke week zijn er tal van prijzen te winnen: van een extra ticket en een gesigneerd 
shirt tot een ‘business experience’ mét meet&greet in de spelerslounge. Ook op het 
einde van het seizoen valt er veel spannends te winnen: van je eigen KRC-ploegfoto 
tot een Europees vip-ticket all-in.

Prijzen die je elke thuiswedstrijd kan winnen:
1. KRC Genk ‘business experience’ met toegang tot spelerslounge na de wedstrijd 
2. KRC Genk ‘business experience’ voor twee: diner & wedstrijd vanuit business-

seats
3. Gesigneerd shirt
4. Extra ticket, sjaal, drankkaart, gesigneerde bal…

Prijzen die je op het einde van het seizoen kan winnen:
1. Europees vipticket all-in: reis mee met de KRC-delegatie, neem het vliegtuig met 

de spelers, volg de training & wedstrijd en verblijf in een luxehotel. 
2. Hoogstpersoonlijke KRC-ploegfoto voor en met jou, in outfit, tussen je idolen.
3. Stadiontour in de Cristal Arena, met een bezoek aan de training én aanschuiven 

bij de spelerslunch. 
4. Het nieuwe shirt voor het volgende seizoen, in primeur!



WWW.KRCGENK.BE


