
Beste seizoenkaarthouder,

Graag willen we je op de eerste plaats bedanken voor je trouwe support afgelopen seizoen! 
Want een ding is zeker: ook jij maakt deel uit van Onze Club. Als supporter ben je daar een 
belangrijk onderdeel van.

We richten onze blik op het nieuwe seizoen, een nieuwe ronde en met nieuwe kansen. Een seizoen 
waaraan we zullen beginnen met de nodige veranderingen, waaronder een nieuw gezicht voor de 
groep: Roy Hendriksen. We hopen dat we hierbij ook op jouw support mogen rekenen.

Laat zien dat jij achter jouw club staat, in voor- en tegenspoed. Op verzoek van onze 
seizoenkaarthouders is het dit jaar via www.helmondsport.nl/tickets voor de eerste keer mogelijk 
om online je seizoenkaart te verlengen. Graag reserveren we ook volgend seizoen weer ‘je eigen 
stoel’ in het Lavans Stadion. Als je voor 1 juli as. je seizoenkaart verlengt, zorgen we dat jij je eigen 
plek in het Lavans Stadion kunt behouden. Ook dit jaar hebben we een aantrekkelijk aanbod voor 
seizoenkaart houders:

• Minimaal 30% korting ten opzichte van de losse kaartverkoop
• Kans op een gesigneerd wedstrijdshirt
• Kans op VIP-kaarten en een meet & greet met je favoriete speler

SAVE THE DATE: 
18 MEI VOOR EEN 
SPECIALE INFORMATIEAVOND!

Op woensdag 18 mei (18.00 uur – 20.30 uur) 
organiseert Helmond Sport voor alle 
seizoenkaarthouders een exclusieve 
informatieavond/verlengavond. Tijdens deze 
avond zullen het bestuur en onze nieuwe 
trainer Roy Hendriksen vooruitblikken op het 
nieuwe seizoen. Lees hier meer over verderop 
in deze brochure.

Graag zien we je ook volgend seizoen 
weer terug in het Lavans Stadion.
Nogmaals bedankt voor alle support!

Met vriendelijke groet,

Helmond Sport

BEN JIJ AL LID 
VAN DE LEUKSTE KIDSCLUB VAN HELMOND?
Alle kinderen tussen de 0 en 12 jaar oud kunnen lid worden van de leukste kidsclub van Helmond. 
Heb je een seizoenkaart van Helmond Sport? Dan ben jij al automatisch lid! Heb je geen seizoenkaart en wil je graag lid worden? 
Voor slechts 10 euro per jaar ontvang je het Helmond Sport magazine en mag je gratis meedoen aan twee activiteiten. 

Kinderen met een seizoenkaart krijgen dit ook, maar mogen aan alle activiteiten gratis deelnemen. Denk aan leuke activiteiten zoals 
een puzzeltocht, schatzoeken of een voetbalclinic, waar soms ook spelers van Helmond Sport bij zijn. 

Super leuk toch! 

STEUN JIJ KOMEND 
SEIZOEN ONZE CLUB?
BESTEL NU JE SEIZOENKAART

Kijk eens op www.fanaticats.nl. Dé leukste site speciaal voor onze jongste supporters!

Een spannende puzzeltocht in het Lavans Stadion! 

Schrijf je snel in op www.fanaticats.nl. 

Deze vernieuwde site is speciaal voor onze jongste 
supporters gemaakt. 

KOM NET ALS 
ONZE AANVALLER CHARLTON 
100% ACHTER ONZE CLUB STAAN

Een spannende puzzeltocht in het Lavans Stadion! 

WORD 
NU SNEL 

LID!

AL VANAF

PER  J A A R !

10 EURO



Losse tickets Seizoenkaart

Tribune Vak Volwassenen Totaal Prijs Voordeel
Aantal wedstrijden 19

Oost A € 11,- € 209,- € 140,- € 69,-

B / C € 14,- € 266,- € 175,- € 91,-

West L € 17,- € 323,- € 215,- € 108,-

M € 15,- € 285,- € 190,- € 95,-

N € 12,- € 228,- € 150,- € 78,-

Noord O € 10,- € 190,- € 125,- € 65,-

P € 10,- € 190,- € 125,- € 65,-

Rolstoeltribune*1 € 10,- € 190,- € 75,- € 115,-
Jeugd t/m 12 jaar: 50% korting.*2

67+ en jongeren van 13 t/m 20 jaar: 20% korting.*2

Fans met een roelstoel krijgen bij losse kaartverkoop een gratis ticket voor een begeleider. 

*1 Kaarten voor de rolstoeltribune worden uitsluitend verstrekt op vertoon van een geldig medisch bewijs
*2 De peildatum voor kortingen is 1 juli 2016.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 

BEREKEN JE VOORDEEL!

Op basis van de losse ticketprijzen hebben we de prijzen van de seizoen-
kaarten bepaald. Voor alle vakken gelden dezelfde voordelen voor jou als 
seizoenkaarthouder! Je krijgt in de Jupiler League maar liefst 6 van de 
19 wedstrijden gratis. Dit betekent dat je na 13 wedstrijden de seizoen-
kaart al hebt terugverdiend ten opzichte van de losse kaartverkoop. Een 
voordeel van ruim 30%!

Rekenvoorbeeld: 
Koop je volgend seizoen losse tickets voor Vak L op de West tribune, 
dan betaal je 19 x € 17,- = € 323,-. Een seizoenkaart kost € 215,-. 
Dit betekent een voordeel van € 108,- ten opzichte van de losse kaart-
verkoop. Doen dus!

KORTING VOOR JONGEREN TOT EN MET 20 JAAR EN 67+

Je krijgt 20% extra korting als je in de leeftijdscategorie 13 t/m 20 jaar 
valt of boven de 67 jaar bent. Daarnaast krijgen kinderen t/m 12 jaar 50% 
korting en worden gratis en automatisch lid van de Fanaticats Kidsclub. 
Lees meer over de Fanaticats Kidsclub op de achterzijde van deze 
brochure.  

INFORMATIEAVOND OP WOENSDAG 18 MEI: 
18.00 TOT 20.30 UUR

Op woensdag 18 mei (18.00 uur – 20.30 uur) organiseert Helmond 
Sport voor alle seizoenkaarthouders een exclusieve informatieavond/
verlengavond. Tijdens deze avond zal het bestuur uitleg geven over de 
veranderingen voor het komende seizoen en de hernieuwde visie van 
Onze Club. Daarnaast zal ook onze nieuwe trainer Roy Hendriksen 
onze trouwe supporters informeren over de selectie en plannen voor het 
nieuwe seizoen. Vanaf 19.30 uur zullen we onze seizoenkaartverlengers 
in het zonnetje zetten tijdens de verlengavond. We hopen dat ook jij 
hierbij aanwezig bent.

MAKKELIJK VERLENGEN

Het verlengen van je seizoenkaart is heel makkelijk:

Online
Het is sinds dit seizoen mogelijk om online je seizoenkaart te verlengen. 
Om het voor onze supporters makkelijk te maken hebben we een 
handleiding bijgevoegd, deze is ook te vinden op 
www.helmondsport.nl/seizoenkaarten. Zo kun je vanuit huis op ieder 
moment van de dag je seizoenkaart verlengen.

Administratie
1.  Controleer je persoonlijke gegevens en je plaats in het stadion. 

Wijzig eventueel je gegevens of vul aan waar nodig.

2.   Geef het bestelformulier af bij de administratie van Helmond Sport. 
Vergeet niet om dan ook je geldige legitimatiebewijs mee te nemen! 
De administratie is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
16.30 uur. Kijk voor de actuele openingstijden op www.helmondsport.nl. 
De seizoenkaart dient bij bestelling contant of per pin te worden be-
taald. De seizoenkaart is vóór aanvang van de competitie in je bezit.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via info@helmondsport.nl.

We kijken er naar uit om je volgend seizoen opnieuw te mogen begroeten
in het Lavans Stadion!

PRIJZEN SEIZOEN 2016 – 2017

Er zal op zowel de losse tickets als seizoenkaarten geen indexering 
worden toegepast. Dit betekent dat de prijzen gelijk blijven aan die van 
het seizoen 2015-2016. Daarnaast spelen we komend seizoen weer 
19 thuiswedstrijden (t.o.v. 18 dit seizoen) in ons Lavans Stadion.

Bekijk hieronder het tarievenoverzicht per vak:
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