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BUSINESS
     UNITS

CATERING
Business Unithouders kunnen voor elke 

wedstrijd hun wensen met betrekking tot 

de catering kernbaar maken middels een 

bestelformulier via  

businessunit@feyenoord.nl.

Het is niet toegestaan om zelf 

meegebrachte dranken en etenswaren te 

nuttigen in de Business Units.

WEDSTRIJDDINER
Als Business Unithouder kunt u 

voorafgaand aan de thuiswedstrijden van 

Feyenoord ook dineren in Brasserie De 

Kuip. De chef-kok stelt voor elke wedstrijd 

een verrassend 3-gangen menu voor u 

samen. Voor € 60,- incl. BTW per persoon 

kunt u genieten van het 3-gangendiner 

inclusief drankjes.  

Het wedstrijddiner kunt u reserveren 

via dinerreservering@dekuip.nl.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Wij stellen het zeer op prijs als u de 

kledingvoorschriften in acht neemt, zowel 

op wedstrijddagen als tijdens de FBC-

evenementen. Deze kledingvoorschriften 

gelden voor personen vanaf 16 jaar. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Voor de goede orde treft u hieronder 

een overzicht aan van de kleding die 
NIET toegestaan is in onze zakelijke 

ruimtes tijdens wedstrijddagen en FBC-

evenementen:

- Slippers

- Hemdjes (voor heren)

- Trainingspakken

- Korte broeken

- Petjes
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BUSINESS
     UNITS

DE VOLGENDE WEDSTRIJDEN ZIJN 
INBEGREPEN:
- Openingswedstrijd

- Nationale competitiewedstrijden van 

Feyenoord in De Kuip (inclusief play- 

offwedstrijden)

- Nationale bekerwedstrijden van  

Feyenoord in De Kuip (KNVB Beker  

t/m halve finale)

- Internationale bekerwedstrijden van 

Feyenoord in De Kuip (UEFA Conference 

League t/m de groepsfase)

BESTELLEN VAN EXTRA KAARTEN EN 
BEZOEK UITWEDSTRIJDEN
Als Business Unithouder is het mogelijk 

om extra kaarten voor de thuiswedstrijden 

van Feyenoord te bestellen. Afhankelijk van 

de beschikbaarheid bij de tegenstander 

is het ook mogelijk om uitwedstrijden van 

Feyenoord te bezoeken. Voor het bestellen 

van extra kaarten of het bezoeken van een 

uitwedstrijd kunt u contact opnemen met 

onze Sales afdeling via sales@feyenoord.nl

TOEGANG
Het Maasgebouw is vanaf 2 uur 

voorafgaand aan de wedstrijd geopend. 

U heeft vanaf 2 uur voorafgaand aan de 

wedstrijd tot en met 1,5 uur na de wedstrijd 

toegang tot uw Business Unit. Daarnaast 

heeft u als Business Unit houder ook 

toegang tot de Business Lounge.

PARKEREN
Als Business Unithouder heeft u 

parkeerkaarten voor P2, P3 of P4.

MAASGEBOUW 1E VERDIEPING MAASGEBOUW 2E VERDIEPING

WC

Business Units 31-40 Business Units 21-30

WC

Business Seats vak C en D
Business Units 11-20

Business Seats vak A en B
Business Units 1-10

Brasserie De Kuip Boardroom

Business Lounge Business Lounge

M
aasgebouw

O
lym

piabouw

.

INFORMATIE

P2

Parkeerterrein aan de korte zijde van 
het stadion. Te bereiken via Stadionweg.P3+4

Parkeerterrein voor het stadion.  
Te bereiken via de Coen Moulijnweg.
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DIRECTOR
     SEATS

CATERING
Als Director Seathouder kunt u 

voorafgaand aan alle thuiswedstrijden 

van Feyenoord gebruik maken van het 

wedstrijddiner in de Boardroom. 

U wordt twee uur voorafgaand aan de 

wedstrijd verwacht in de Boardroom 

1e etage van het Maasgebouw.

U heeft als Director Seathouder ook 

toegang tot de Business Lounge. In de 

Boardroom en de Business Lounge zijn 

drankjes en bittergarnituur inbegrepen.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Wij stellen het zeer op prijs als u de 

kledingvoorschriften in acht neemt, zowel 

op wedstrijddagen als tijdens de FBC-

evenementen. Deze kledingvoorschriften 

gelden voor personen vanaf 16 jaar. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Voor de goede orde treft u hieronder 

een overzicht aan van de kleding die 
NIET toegestaan is in onze zakelijke 

ruimtes tijdens wedstrijddagen en FBC-

evenementen:

- Slippers

- Hemdjes (voor heren)

- Trainingspakken

- Korte broeken

- Petjes
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DIRECTOR
     SEATS

DE VOLGENDE WEDSTRIJDEN ZIJN 
INBEGREPEN:
- Openingswedstrijd

- Nationale competitiewedstrijden  

van Feyenoord in De Kuip  

(inclusief play-offwedstrijden)

- Nationale bekerwedstrijden van  

Feyenoord in De Kuip  

(KNVB beker t/m halve finale)

- Internationale bekerwedstrijden van 

Feyenoord in De Kuip (UEFA Conference 

League t/m de groepsfase)

BESTELLEN VAN EXTRA KAARTEN EN 
BEZOEK UITWEDSTRIJDEN
Afhankelijk van de beschikbaarheid 

bij de tegenstander is het mogelijk om 

uitwedstrijden van Feyenoord te bezoeken. 

Voor het bezoeken van een uitwedstrijd 

kunt u contact opnemen met onze Sales 

afdeling via sales@feyenoord.nl.

TOEGANG
De Director Seats zijn te bereiken via 

Business Unit 30 in het Maasgebouw. Met 

uw toegangskaarten heeft u toegang tot de 

bestuurskamer en de Business Lounge (2e 

etage van het Maasgebouw). De hospitality 

ruimtes zijn 2 uur voor de wedstrijd, in de 

rust en tot 1,5 uur na de wedstrijd geopend. 

PARKEREN
Als Director Seathouder parkeert u  

op P1 binnen de hekken van het stadion.

INFORMATIE

MAASGEBOUW 1E VERDIEPING MAASGEBOUW 2E VERDIEPING

WC

Business Units 31-40 Business Units 21-30

WC

Business Seats vak C en D
Business Units 11-20

Business Seats vak A en B
Business Units 1-10

Brasserie De Kuip Boardroom

Business Lounge Business Lounge

M
aasgebouw

O
lym

piabouw

.

Parkeerterrein binnen de hekken  
van het stadion. Te bereiken via  
de Coen Moulijnweg.

P1
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     BUSINESS
          SEATS
PREMIUM

CATERING
In de Business Lounge zijn drankjes 

en bittergarnituur inbegrepen. Bij de 

foodcounters kunt u tegen betaling een 

gevarieerd assortiment aan etenswaren 

verkrijgen. Bij de foodcounters kunt u 

alleen met munten betalen, deze zijn 

verkrijgbaar bij de muntenbalie op de 2e 

etage van het Maasgebouw. 

WEDSTRIJDDINER
Als Business Seat Premiumhouder kunt u

voorafgaand aan de thuiswedstrijden van

Feyenoord ook dineren in het 

Maasgebouw. De chef-kok stelt voor 

elke wedstrijd een verrassend 3-gangen 

menu voor u samen. Voor € 60,- incl. 

BTW per persoon kunt u genieten van het 

3-gangendiner inclusief drankjes.

Het wedstrijddiner kunt u reserveren via

dinerreservering@dekuip.nl.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Wij stellen het zeer op prijs als u de 

kledingvoorschriften in acht neemt, zowel 

op wedstrijddagen als tijdens de FBC-

evenementen. Deze kledingvoorschriften 

gelden voor personen vanaf 16 jaar. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Voor de goede orde treft u hieronder 

een overzicht aan van de kleding die 
NIET toegestaan is in onze zakelijke 

ruimtes tijdens wedstrijddagen en FBC-

evenementen:

- Slippers

- Hemdjes (voor heren)

- Trainingspakken

- Korte broeken

- Petjes
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     BUSINESS
          SEATS
PREMIUM

INFORMATIE

DE VOLGENDE WEDSTRIJDEN ZIJN 
INBEGREPEN:
- Openingswedstrijd

- Nationale competitiewedstrijden  

van Feyenoord in De Kuip  

(inclusief play-offwedstrijden)

- Nationale bekerwedstrijden van  

Feyenoord in De Kuip (KNVB beker t/m 

kwartfinale)

- Internationale bekerwedstrijden van 

Feyenoord in De Kuip (UEFA Conference 

League t/m de groepsfase)

BESTELLEN VAN EXTRA KAARTEN EN 
BEZOEK UITWEDSTRIJDEN
Als Business Seathouder is het, op basis 

van beschikbaarheid, mogelijk om extra 

kaarten voor de thuiswedstrijden van 

Feyenoord te bestellen. Afhankelijk van 

de beschikbaarheid bij de tegenstander 

is het ook mogelijk om uitwedstrijden van 

Feyenoord te bezoeken. Voor het bestellen 

van extra kaarten of het bezoeken van een 

uitwedstrijd kunt u contact opnemen met 

onze Sales afdeling via sales@feyenoord.nl

TOEGANG
De Business Seats zijn verdeeld over 

vak A, B, C en D en zijn bereikbaar 

via het Maasgebouw. U heeft met uw 

toegangskaart vanaf 2 uur voorafgaand, 

in de rust en tot 1,5 uur na afloop van de 

wedstrijd toegang tot de Business Lounge 

(2e etage van het Maasgebouw).

EXTRA WEDSTRIJDEN/EVENEMENTEN 
INBEGREPEN BIJ BUSINESS SEATS 
PREMIUM:
- Internationale bekerwedstrijden van  

Feyenoord in De Kuip  

(Champions League en Europa League  

t/m de halve finale)

- KNVB Bekerfinale

- Interlands Nederlands elftal

- Overige stadionevenementen

M
aasgebouw

O
lym

piabouw

.

MAASGEBOUW 1E VERDIEPING MAASGEBOUW 2E VERDIEPING

WC

Business Units 31-40 Business Units 21-30

WC

Business Seats vak C en D
Business Units 11-20

Business Seats vak A en B
Business Units 1-10

Brasserie De Kuip Boardroom

Business Lounge Business Lounge

Parkeerterrein voor het stadion.  
Te bereiken via de Coen Moulijnweg.P2

Parkeerterrein aan de korte zijde van 
het stadion. Te bereiken via Stadionweg.P3+4
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BUSINESS
     SEATS

CATERING
In de Business Lounge zijn drankjes 

en bittergarnituur inbegrepen. Bij de 

foodcounters kunt u tegen betaling een 

gevarieerd assortiment aan etenswaren 

verkrijgen. Bij de foodcounters kunt u 

alleen met munten betalen, deze zijn 

verkrijgbaar bij de muntenbalie op de 

2e etage van het Maasgebouw. 

WEDSTRIJDDINER
Als Business Seathouder kunt u 

voorafgaand aan de thuiswedstrijden 

van Feyenoord ook dineren in het 

Maasgebouw. De chef-kok stelt voor elke 

wedstrijd een verrassend 3-gangen menu 

voor u samen. Voor €60,- incl. BTW per 

persoon kunt u genieten van

het 3-gangendiner inclusief drankjes.

Het wedstrijddiner kunt u reserveren via

dinerreservering@dekuip.nl. 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Wij stellen het zeer op prijs als u de 

kledingvoorschriften in acht neemt, zowel 

op wedstrijddagen als tijdens de FBC-

evenementen. Deze kledingvoorschriften 

gelden voor personen vanaf 16 jaar. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Voor de goede orde treft u hieronder 

een overzicht aan van de kleding die 
NIET toegestaan is in onze zakelijke 

ruimtes tijdens wedstrijddagen en FBC-

evenementen:

- Slippers

- Hemdjes (voor heren)

- Trainingspakken

- Korte broeken

- Petjes
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BUSINESS
     SEATS

DE VOLGENDE WEDSTRIJDEN ZIJN 
INBEGREPEN:
- Openingswedstrijd

- Nationale competitiewedstrijden  

van Feyenoord in De Kuip  

(inclusief play-offwedstrijden)

- Nationale bekerwedstrijden van  

Feyenoord in De Kuip (KNVB beker t/m 

kwartfinale)

- Internationale bekerwedstrijden van 

Feyenoord in De Kuip (UEFA Conference 

League t/m de groepsfase)

BESTELLEN VAN EXTRA KAARTEN EN 
BEZOEK UITWEDSTRIJDEN
Als Business Seathouder is het, op basis 

van beschikbaarheid, mogelijk om extra 

kaarten voor de thuiswedstrijden van 

Feyenoord te bestellen. Afhankelijk van 

de beschikbaarheid bij de tegenstander 

is het ook mogelijk om uitwedstrijden van 

Feyenoord te bezoeken. Voor het bestellen 

van extra kaarten of het bezoeken van een 

uitwedstrijd kunt u contact opnemen met 

onze Sales afdeling via sales@feyenoord.nl

TOEGANG
De Business Seats zijn verdeeld over 

vak A, B, C en D en zijn bereikbaar 

via het Maasgebouw. U heeft met uw 

toegangskaart vanaf 2 uur voorafgaand, 

in de rust en tot 1,5 uur na afloop van de 

wedstrijd toegang tot de Business Lounge 

(2e etage van het Maasgebouw). 

PARKEREN
Als Business Seathouder parkeert u bij  

een éénjarig contract op P5G. Indien u een 

tweejarig contract heeft afgesloten parkeert 

u op P2, P3 of P4.

INFORMATIE

MAASGEBOUW 1E VERDIEPING

WC

Business Units 31-40 Business Units 21-30

WC

Brasserie De Kuip Boardroom

MAASGEBOUW 2E VERDIEPING

Business Seats vak C en D
Business Units 11-20

Business Seats vak A en B
Business Units 1-10

Business Lounge Business Lounge

Parkeerterrein voor het stadion.  
Te bereiken via de Coen Moulijnweg.P2

M
aasgebouw

O
lym

piabouw

.

P3+4

P5G

Parkeerterrein aan de korte zijde van 
het stadion. Te bereiken via Stadionweg.

Parkeergarage Veranda. Te bereiken  
via de parallelweg John F. Kennedylaan  
of Cor Kieboomplein.

18 19



SHIPPING
      CLUB

CATERING
In de Van Beuningenzaal zijn drankjes en 

bittergarnituur inbegrepen. Daarbij wordt er 

voorafgaand aan elke wedstrijd een buffet 

geserveerd. 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Wij stellen het zeer op prijs als u de 

kledingvoorschriften in acht neemt, zowel 

op wedstrijddagen als tijdens de FBC-

evenementen. Deze kledingvoorschriften 

gelden voor personen vanaf 16 jaar. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Voor de goede orde treft u hieronder 

een overzicht aan van de kleding die 
NIET toegestaan is in onze zakelijke 

ruimtes tijdens wedstrijddagen en FBC-

evenementen:

- Slippers

- Hemdjes (voor heren)

- Trainingspakken

- Korte broeken

- Petjes
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SHIPPING
      CLUB

DE VOLGENDE WEDSTRIJDEN ZIJN 
INBEGREPEN:
- Openingswedstrijd

- Nationale competitiewedstrijden  

van Feyenoord in De Kuip  

(inclusief play-offwedstrijden)

- Nationale bekerwedstrijden van  

Feyenoord in De Kuip  

(KNVB beker t/m kwartfinale)

- Internationale bekerwedstrijden van 

Feyenoord in De Kuip (UEFA Conference 

League t/m de groepsfase)

BEZOEK UITWEDSTRIJDEN
Afhankelijk van de beschikbaarheid 

bij de tegenstander is het mogelijk om 

uitwedstrijden van Feyenoord te bezoeken. 

Voor het bezoeken van een uitwedstrijd 

kunt u contact opnemen met onze Sales 

afdeling via sales@feyenoord.nl.

TOEGANG
Met uw toegangskaart voor de Shipping 

Club heeft u toegang tot het Olympiaterras 

aan de Olympiazijde van het stadion.  

Het Olympiaterras bereikt u via de eerste 

etage van het Olympiagebouw (de oude 

hoofdingang). Deze ingang is gelegen aan 

de Olympiaweg/spoorzijde en betreedt u 

via de toegangspoorten 42-44. U heeft met 

uw toegangskaart vanaf 2 uur voorafgaand, 

in de rust en tot 1,5 uur na afloop van de 

wedstrijd toegang tot de Van Beuningen 

zaal (1e etage van het Olympia gebouw).

PARKEREN
Als Shipping Club stoelhouder parkeert 

u op P8 aan de Olympiaweg.

INFORMATIE

OLYMPIAGEBOUW 1E ETAGE

Van Beuningen zaal Van Zandvliet zaal

Olympia
terras

M
aasgebouw

O
lym

piabouw

.

Parkeerterrein aan de Olympiazijde.  
Te bereiken via de kruising Stadionweg, 
Olympiaweg.

P8
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       MAAS
     SEATS

CATERING
Als Maas Seathouder kunt u voorafgaande 

aan alle thuiswedstrijden van Feyenoord 

gebruik maken van het wedstrijddiner in 

Brasserie De Kuip.

U wordt twee uur voorafgaande aan de 

wedstrijd verwacht in Brasserie De Kuip 

op de 1e etage van het Maasgebouw. 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Wij stellen het zeer op prijs als u de 

kledingvoorschriften in acht neemt, zowel 

op wedstrijddagen als tijdens de FBC-

evenementen. Deze kledingvoorschriften 

gelden voor personen vanaf 16 jaar. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Voor de goede orde treft u hieronder 

een overzicht aan van de kleding die 
NIET toegestaan is in onze zakelijke 

ruimtes tijdens wedstrijddagen en FBC-

evenementen:

- Slippers

- Hemdjes (voor heren)

- Trainingspakken

- Korte broeken

- Petjes
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Maasgebouw
ComfortLounge

DE VOLGENDE WEDSTRIJDEN ZIJN 
INBEGREPEN:
- Openingswedstrijd

- Nationale competitiewedstrijden van 

Feyenoord in De Kuip (inclusief play- 

offwedstrijden)

- Nationale bekerwedstrijden van  

Feyenoord in De Kuip  

(KNVB beker t/m kwartfinale)

- Internationale bekerwedstrijden van 

Feyenoord in De Kuip (UEFA Conference 

League t/m de groepsfase)

BESTELLEN VAN EXTRA KAARTEN EN 
BEZOEK UITWEDSTRIJDEN
Als Maas Seathouder is het mogelijk om 

extra kaarten voor de thuiswedstrijden van 

Feyenoord te bestellen. Afhankelijk van 

de beschikbaarheid bij de tegenstander 

is het ook mogelijk om uitwedstrijden van 

Feyenoord te bezoeken. Voor het bestellen 

van extra kaarten of het bezoeken van een 

uitwedstrijd kunt u contact opnemen met 

onze Sales afdeling via sales@feyenoord.nl.

TOEGANG
De Maas Seats bevinden zich in het 

zakelijke vak L op de eerste ring van 

het stadion. U betreedt het stadion 

via het Maasgebouw. U heeft met uw 

toegangskaart vanaf 2 uur voorafgaand, 

in de rust en tot 1,5 uur na afloop van de 

wedstrijd toegang tot de Brasserie (1e 

etage van het Maasgebouw). 

PARKEREN
U heeft een parkeerplaats aangeschaft 

voor P5G.

ROUTE NAAR DE MAAS SEATS
Vanuit Brasserie De Kuip kunt u de Maas 

Seats bereiken via de beneden verdieping 

van het Maasgebouw. U steekt vanuit 

het Maasgebouw de Maasstraat over en 

betreedt De Kuip via de corridor onder 

de Maastribune. Na de corridor slaat u 

links af en neemt u de tweede trap aan de 

rechterkant omhoog. Hier betreedt u het 

vak van de Maas Seats.

       MAAS
     SEATS INFORMATIE

MAASGEBOUW 1E VERDIEPING

WC

Business Units 31-40 Business Units 21-30

WC

Brasserie De Kuip Boardroom

P5G

M
aasgebouw

O
lym

piabouw

.

Parkeergarage Veranda. Te bereiken  
via de parallelweg John F. Kennedylaan  
of Cor Kieboomplein.
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            COMFORT
                 SEATS
HOSPITALITY

CATERING
In de Comfort Lounge zijn drankjes en  

bittergarnituur inbegrepen. Er is ook een 

foodcounter waar tegen betaling een 

gevarieerd assortiment aan snacks en 

belegde broodjes te verkrijgen is. Bij de 

foodcounter kunt u alleen met munten 

betalen, deze zijn verkrijgbaar in de 

Comfort Lounge.  

WEDSTRIJDDINER
Als Comfort Seathouder kunt u 

voorafgaand aan de thuiswedstrijden van 

Feyenoord ook dineren in Brasserie De 

Kuip. De chef-kok stelt voor elke wedstrijd 

een verrassend 3-gangen menu voor u 

samen. Voor € 60,- incl. BTW per persoon 

kunt u genieten van het 3-gangendiner 

inclusief drankjes. 

Het wedstrijddiner kunt u reserveren via 

dinerreservering@dekuip.nl.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Wij stellen het zeer op prijs als u de 

kledingvoorschriften in acht neemt, zowel 

op wedstrijddagen als tijdens de FBC-

evenementen. Deze kledingvoorschriften 

gelden voor personen vanaf 16 jaar. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Voor de goede orde treft u hieronder 

een overzicht aan van de kleding die 
NIET toegestaan is in onze zakelijke 

ruimtes tijdens wedstrijddagen en FBC-

evenementen:

- Slippers

- Hemdjes (voor heren)

- Trainingspakken

- Korte broeken

- Petjes
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            COMFORT
                 SEATS
HOSPITALITY

INFORMATIE

DE VOLGENDE WEDSTRIJDEN ZIJN 
INBEGREPEN:
- Openingswedstrijd

- Nationale competitiewedstrijden van 

Feyenoord in De Kuip (inclusief play- 

offwedstrijden)

- Nationale bekerwedstrijden van  

Feyenoord in De Kuip  

(KNVB beker t/m kwartfinale)

- Internationale bekerwedstrijden van 

Feyenoord in De Kuip (UEFA Conference 

League t/m de groepsfase)

BESTELLEN VAN EXTRA KAARTEN EN 
BEZOEK UITWEDSTRIJDEN
Als Maas Seathouder is het mogelijk om 

extra kaarten voor de thuiswedstrijden van 

Feyenoord te bestellen. Afhankelijk van 

de beschikbaarheid bij de tegenstander 

is het ook mogelijk om uitwedstrijden van 

Feyenoord te bezoeken. Voor het bestellen 

van extra kaarten of het bezoeken van een 

uitwedstrijd kunt u contact opnemen met 

onze Sales afdeling via sales@feyenoord.nl.

TOEGANG
De Maas Seats bevinden zich in het 

zakelijke vak L op de eerste ring van 

het stadion. U betreedt het stadion 

via het Maasgebouw. U heeft met uw 

toegangskaart vanaf 2 uur voorafgaand, 

in de rust en tot 1,5 uur na afloop van de 

wedstrijd toegang tot de Brasserie (1e 

etage van het Maasgebouw). 

PARKEREN
U heeft een parkeerplaats aangeschaft 

voor P5G.

ROUTE NAAR DE MAAS SEATS
Vanuit Brasserie De Kuip kunt u de Maas 

Seats bereiken via de beneden verdieping 

van het Maasgebouw. U steekt vanuit 

het Maasgebouw de Maasstraat over en 

betreedt De Kuip via de corridor onder 

de Maastribune. Na de corridor slaat u 

links af en neemt u de tweede trap aan de 

rechterkant omhoog. Hier betreedt u het 

vak van de Maas Seats.

Maasgebouw
ComfortLounge

7
12

fastlane

M
aasgebouw

O
lym

piabouw

.

Parkeergarage Veranda. Te bereiken  
via de parallelweg John F. Kennedylaan  
of Cor Kieboomplein.

P5G
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  COMFORT
     SEATS

CATERING
U kunt als Comfort Seathouder een 

hapje en een drankje halen bij de 

buitenverkooppunten. Hier kunt u met 

munten betalen, deze kunt u kopen bij 

één van de muntenautomaten rondom 

het stadion. De munten zijn het gehele 

seizoen 2017-2018 geldig bij wedstrijden 

van Feyenoord in De Kuip. U kunt niet 

gebruikte munten aan het einde van 

het seizoen omwisselen bij de speciale 

omwisselpunten. 

WEDSTRIJDDINER
Als Comfort Seathouder kunt u voorafgaand 

aan de thuiswedstrijden van Feyenoord ook 

dineren in Brasserie De Kuip. De chef-kok 

stelt voor elke wedstrijd een verrassend 

3-gangen menu voor u samen. 

Voor € 60,- incl. BTW per persoon kunt u 

genieten van het 3-gangendiner inclusief 

drankjes. 

Het wedstrijddiner kunt u reserveren via

dinerreservering@dekuip.nl. 
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  COMFORT
     SEATS

DE VOLGENDE WEDSTRIJDEN ZIJN 
INBEGREPEN:
- Openingswedstrijd

- Nationale competitiewedstrijden van 

Feyenoord in De Kuip (inclusief play- 

offwedstrijden)

- Nationale bekerwedstrijden van  

Feyenoord in De Kuip  

(KNVB beker t/m kwartfinale)

- Internationale bekerwedstrijden van 

Feyenoord in De Kuip (UEFA Conference 

League t/m de groepsfase)

BESTELLEN VAN EXTRA KAARTEN EN 
BEZOEK UITWEDSTRIJDEN
Als Comfort Seathouder is het mogelijk om 

extra kaarten voor de thuiswedstrijden van 

Feyenoord te bestellen. Afhankelijk van 

de beschikbaarheid bij de tegenstander 

is het ook mogelijk om uitwedstrijden van 

Feyenoord te bezoeken. Voor het bestellen 

van extra kaarten of het bezoeken van een 

uitwedstrijd kunt u contact opnemen met 

onze Sales afdeling via sales@feyenoord.nl.

TOEGANG
De Comfort Seats bevinden zich in het 

zakelijke vak KK op de tweede ring van 

het stadion. U betreedt het stadion via de 

fastlane of via de toegangspoorten 

7 t/m 12 aan de Maaszijde van het stadion.

PARKEREN
Indien u parkeerkaart heeft aangeschaft 

voor P5G, kunt u op de plattegrond 

hiernaast de exacte locatie van de 

parkeerplaats zien.

Maasgebouw
ComfortLounge

7
12

fastlane

INFORMATIE

M
aasgebouw

O
lym

piabouw

.

Parkeergarage Veranda. Te bereiken  
via de parallelweg John F. Kennedylaan  
of Cor Kieboomplein.

P5G
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VAK A

CATERING
Er is in de Van Zandvliet zaal een

foodcounter waar tegen betaling een 

gevarieerd assortiment aan snacks en

belegde broodjes te verkrijgen is. Aan 

de bar kunt u drinken bestellen. Bij de 

foodcounter en de bar kunt u alleen met 

munten betalen, deze zijn verkrijgbaar in 

de Van Zandvliet zaal. 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Wij stellen het zeer op prijs als u de 

kledingvoorschriften in acht neemt, zowel 

op wedstrijddagen als tijdens de FBC-

evenementen. Deze kledingvoorschriften 

gelden voor personen vanaf 16 jaar. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Voor de goede orde treft u hieronder 

een overzicht aan van de kleding die 
NIET toegestaan is in onze zakelijke 

ruimtes tijdens wedstrijddagen en FBC-

evenementen:

- Slippers

- Hemdjes (voor heren)

- Trainingspakken

- Korte broeken

- Petjes
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VAK A INFORMATIE
DE VOLGENDE WEDSTRIJDEN ZIJN 
INBEGREPEN:
- Openingswedstrijd

- Nationale competitiewedstrijden  

van Feyenoord in De Kuip  

(inclusief play-offwedstrijden)

- Nationale bekerwedstrijden van  

Feyenoord in De Kuip  

(KNVB beker t/m kwartfinale)

- Internationale bekerwedstrijden van 

Feyenoord in De Kuip (UEFA Conference 

League t/m de groepsfase)

BESTELLEN VAN EXTRA KAARTEN EN 
BEZOEK UITWEDSTRIJDEN
Afhankelijk van de beschikbaarheid bij 

de tegenstander is het ook mogelijk om 

uitwedstrijden van Feyenoord te bezoeken. 

Voor het bezoeken van een uitwedstrijd 

kunt u contact opnemen met onze Sales 

afdeling via sales@feyenoord.nl.

TOEGANG
Met uw toegangskaart voor Vak A heeft u 

toegang tot het Olympiaterras aan de

Olympiazijde van het stadion.

Het Olympiaterras bereikt u via de eerste

etage van het Olympiagebouw (de oude

hoofdingang). Deze ingang is gelegen aan 

de Olympiaweg/spoorzijde en betreedt u via 

de terras toegangspoorten 42-44. 

PARKEREN
Indien u parkeerkaart heeft aangeschaft 

voor P5G, kunt u op de plattegrond 

hiernaast de exacte locatie van de 

parkeerplaats zien.

U heeft met uw toegangskaart vanaf 

2 uur voorafgaand, in de rust en tot 

1,5 uur na afloop van de wedstrijd toegang 

tot de Van Zandvliet zaal (1e etage van het 

Olympiagebouw).

M
aasgebouw

O
lym

piabouw

.

Van Beuningen zaal Van Zandvliet zaal

Olympia
terras

OLYMPIAGEBOUW 1E ETAGE

Parkeergarage Veranda. Te bereiken  
via de parallelweg John F. Kennedylaan  
of Cor Kieboomplein.

P5G
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DÉ ONTMOETINGSPLEK VOOR 
ONDERNEMERS
Door het aantal leden (meer dan 

800 aangesloten bedrijven) en de 

diversiteit is de Feyenoord Business Club 

(FBC) de grootste businessclub in de 

regio Rijnmond. Dankzij de gedeelde 

passie voor Feyenoord, maakt u 

gemakkelijk contact met andere 

ondernemers, die u treft tijdens de 

FBC-evenementen en via de FBC-app.

LIDMAATSCHAP
Het Lidmaatschap van de Feyenoord 

Business Club bedraagt €600,- per seizoen. 

Bij de Business Units, Director Seats 

en Business Seats is het lidmaatschap 

inbegrepen.

FBC-APP
Met de FBC-app hebben FBC-leden de 

meer dan 800 aangesloten bedrijven (en 

de meer dan 1.000 contactpersonen) 

letterlijk binnen handbereik. Ook kunnen 

leden zich met één druk op knop 

aanmelden voor FBC-events. De app 

is hét communicatiemiddel voor het 

belangrijkste nieuws rondom de Feyenoord 

Business Club en/of uw zakelijke stoelen. 

Door middel van pushnotificaties bent u 

direct op de hoogte van de belangrijkste 

ontwikkelingen en hoeft u nooit meer iets te 

missen. De app is beschikbaar voor zowel 

iOS als Android.

  FEYENOORD
   BUSINESS
       CLUB
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https://apps.apple.com/nl/app/fbc-feyenoord-business-club/id1001088604?_cldee=ai5rb25pbmdAZmV5ZW5vb3JkLm5s&esid=339bd149-abd8-eb11-bacb-000d3ab214de&recipientid=contact-09f7d4d31158e7118105e0071b6641c1-da57979f9fe94f60b630985bb259d678
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.feyenoord.fbcapp&_cldee=ai5rb25pbmdAZmV5ZW5vb3JkLm5s&recipientid=contact-09f7d4d31158e7118105e0071b6641c1-da57979f9fe94f60b630985bb259d678&esid=339bd149-abd8-eb11-bacb-000d3ab214de


WELKOM BIJ 
HET GROOTSTE 
ZAKELIJKE NETWERK  
VAN RIJNMOND

  FEYENOORD
   BUSINESS
       CLUB

INFORMATIE

EVENEMENTEN
De FBC organiseert maandelijks 

evenementen voor haar leden. Tijdens de 

evenementen komt u snel en gemakkelijk 

in contact met andere leden van de 

FBC. Bijvoorbeeld bij de maandelijkse 

netwerklunches en –ontbijten, deze worden 

gekenmerkt door afwisselende thema’s/

workshops en diverse netwerkrondes 

waarbij leden actief met elkaar in contact 

worden gebracht. Naast deze maandelijkse 

netwerksessies vindt er elke maand nog 

een ander evenement plaats. Business 

Borrels met prominente gasten zoals: 

de directie van Feyenoord, Arne Slot (de 

hoofdtrainer), maar ook met prominenten 

uit het bedrijfsleven zoals oud-politicus 

Wouter Bos bijvoorbeeld. 

Uiteraard staan er ook een aantal sportieve 

evenementen op de FBC-kalender. Het 

jaarlijkse, prestigieuze FBC golftoernooi 

valt niet meer weg te denken, maar denk 

ook aan (voetbal)clinics en wedstrijden van 

het FBC Voetbalteam. FBC-leden wordt 

daarnaast de mogelijkheid geboden om 

mee te reizen naar buitenlandse wedstrijden 

en trainingskampen.

VOORDELEN 
Grootste zakelijk netwerk van de regio 

Rijnmond (800+ aangesloten bedrijven). 

 

Toegang tot 1-2 netwerkevenementen  

per maand. 

Informele sfeer; u maakt makkelijk  

contact met andere FBC-leden. 

Sales Managers treden op als  

intermediair tussen FBC-leden.  

Eigen online bedrijfs- en persoonlijk profiel 

om uzelf te presenteren. 

Online netwerken via de FBC-app.
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 KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
BUSINESS.FEYENOORD.NL


