
 1 

UEFA EUROPA LEAGUETM FINALE 2013 
ALGEMENE VOORWAARDEN KAARTVERKOOP 

A. INLEIDING 

1. Doelbereik 

De hierna volgende Algemene Voorwaarden Kaartverkoop voor de UEFA Europa 
LeagueTM Finale 2013 (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn bedoeld om 
een eerlijke, nauwkeurige en efficiënte procedure te bieden voor de aankoop en het 
gebruik van Kaarten voor de UEFA Europa LeagueTM Finale 2013. De verkoop en het 
gebruik van deze Kaarten zijn onderworpen aan de volgende Algemene 
Voorwaarden en eventuele andere toepasselijke wet- en regelgeving (zoals 
hieronder gedefinieerd onder “Voorschriften”) die relevant zijn voor de toegang tot en 
het gebruik van de Amsterdam ArenA. 

2. Definities 

Aanvrager  

 

elke persoon met de handelingsbevoegdheid om 
Kaarten voor de UEFA Europa LeagueTM Finale 2013 
aan te vragen in overeenstemming met deze Algemene 
Voorwaarden. 

Aanvraagformulier  het document dat online ingediend wordt door een 
Aanvrager zoals gespecificeerd in artikel 3.1 van deze 
Algemene Voorwaarden teneinde in aanmerking te 
komen voor Kaarten. 

Huisregels de Huisregels van de Amsterdam ArenA zoals deze van 
tijd tot tijd van toepassing zijn, die beschikbaar zijn via 
de website van de Amsterdam ArenA 
(http://www.amsterdamarena.nl/other/huisregels/en/).  

Gast  de persoon die de Aanvrager vergezelt naar de Finale, 
aan wie de Tickets overgedragen kunnen worden in 
overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. 

Gastheervereniging  de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (hierna te 
noemen: “KNVB”), die verantwoordelijk is voor de 
instelling van de organisatie van de UEFA Europa 
LeagueTM Finale 2013 in Amsterdam, en waaraan voor 
Kaarten in aanmerking komende Aanvragers deze 
Kaarten betalen, statutair gevestigd te 
Woudenbergseweg 56-58, Postbus 515, 3700 AM, 
Zeist, Nederland, inclusief de entiteit die door de KNVB 
is ingesteld in verband met de Finale, gevestigd te 
Foundation Europa League Finale 2013, 
Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist. 

Finale  de eindwedstrijd van de UEFA Europa LeagueTM 
2012/2013 die gehouden wordt in het Stadion op 15 
mei 2013 (of op enige andere datum zoals door UEFA 
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aangegeven).  

Kennisgeving  de bevestiging of afwijzing van de aanvraag voor 
Kaarten door de Gastheervereniging. 

 

Restitutiebeleid het restitutiebeleid van UEFA zoals dat van tijd tot tijd 
van toepassing is, dat ter inzage beschikbaar is op het 
UEFA Europa League Finale 2013 Ticket Portal. 

Voorschriften  zonder beperking, de bepalingen van het volgende: 

 - Wet- en regelgeving van Nederland;  

 - Huisregels; en/of 

 - Statuten en Voorschriften van UEFA en de 
Gastheervereniging. 

Stadion het volledige bedrijfsterrein van Amsterdam ArenA, 
inclusief alle zones waar voor toegang een Kaart nodig 
is. 

Stadionbeheerder Stadion Amsterdam N.V., gevestigd te Arena Boulevard 
1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost, Nederland. 

Kaarten  het toegangsbewijs dat door UEFA verstrekt wordt aan 
de Kaarthouder dat (behoudens deze Algemene 
Voorwaarden) de Kaarthouder het recht geeft om de 
Finale bij te wonen en een zit- of staanplaats in het 
Stadion te bezetten, welke zit- of staanplaats 
geïdentificeerd is op het papieren of plastic 
toegangsbewijs. 

Kaarthouder  de persoon die in het daadwerkelijke en rechtmatige 
bezit is van een Kaart inclusief, zonder beperking, 
Aanvragers en Gasten. 

UEFA Europa League 
Finale 2013  
Ticket Portal 

het platform waar Aanvragers Kaarten kunnen 
aanvragen op 
https://ticketing.uefa.com/uefaeuropaleague. 

UEFA de Europese voetbalunie, die verantwoordelijk is voor 
de organisatie van de UEFA Europa LeagueTM, 
gevestigd te Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, 
Zwitserland. 

B. Kaartverkoop 

3. Algemene regels voor aanvraag 

3.1. Individuen kunnen Kaarten voor de Finale aanvragen via het UEFA Europa 
LeagueTM Finale 2013 Ticket Portal op 
https://ticketing.uefa.com/uefaeuropaleague. Indien het Aanvraagformulier 
niet juist wordt ingevuld, wordt de aanvraag afgewezen. Het 
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Aanvraagformulier vormt louter een voorstel om een overeenkomst aan te 
gaan en vereist een daarop volgende bevestiging van UEFA en de 
Gastheervereniging (of hun vertegenwoordigers). 

3.2. Elke Aanvrager kan maximaal twee (2) Kaarten aanvragen. Een kopie of 
meerdere aanvragen van de Aanvrager zullen afgewezen worden. UEFA, de 
Gastheervereniging en hun vertegenwoordigers behouden zich het recht voor 
om, naar eigen goeddunken, een aanvraag af te wijzen, en valse aanvragen 
kunnen onderworpen worden aan contractuele en strafrechtelijke sancties. 

3.3. De Kaarten zijn onderworpen aan beschikbaarheid. Aanvragers kunnen 
slechts één (1) prijscategorie aanvragen. Indien de Kaarten in de 
prijscategorie waarvoor de aanvraag geldt, uitverkocht zijn, kunnen UEFA, de 
Gastheervereniging en hun vertegenwoordigers Kaarten in een andere 
prijscategorie of zone toekennen dan die die door de Aanvrager aangevraagd 
is, ingeval de Aanvrager deze optie uitdrukkelijk heeft bevestigd bij zijn/haar 
aanvraag. 

3.4. UEFA noch de Gastheervereniging zijn aansprakelijk voor enige schade die 
geleden wordt ten gevolge van een onjuiste invoer van gegevens, enige 
technische storingen van het internet, enige storing van computerhardware of 
-software, of enig verlies, enige onvolledige of onleesbare aanvragen, tenzij 
een en ander veroorzaakt is door grove nalatigheid of de tekortkoming van 
UEFA of de Gastheervereniging. 

4. Aanvraagprocedure 

4.1. Indiening van een Aanvraagformulier: Aanvraagformulieren kunnen ingediend 
worden via het UEFA Europa LeagueTM Finale 2013 Ticket Portal, en zulks 
uiterlijk om 12:00 CET op 18 januari 2013. Aanvragen die te laat ingediend 
worden, worden niet in behandeling genomen of verwerkt. Aanvragers 
dienen, door op de respectievelijke knop of het respectievelijke veld voor 
bevestiging te klikken op het Aanvraagformulier op het UEFA Europa 
LeagueTM Finale 2013 Ticket Portal, te verklaren dat zij deze Algemene 
Voorwaarden alsook alle toepasselijke wetten hebben begrepen, daarmee 
akkoord gaan en zich daaraan zullen houden, en dat zij ervoor zullen zorgen 
dat hun Gasten deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wetten 
begrijpen, daarmee akkoord gaan en zich daaraan zullen houden. 

4.2. Aanvragers dienen op het Aanvraagformulier de volledige naam en de 
geboortedatum van hun Gasten in te vullen. 

4.3. Indien de vraag groter is dan het aanbod voor de Finale en/of enige 
prijscategorieën, zullen alle Kaarten en/of categorieën daarvan toegekend 
worden door een willekeurige selectie door loting. Alle Aanvragers zullen, 
ongeacht of zij al dan niet voor Kaarten in aanmerking komen, uiterlijk 1 
februari 2013 per e-mail op de hoogte gesteld worden. Kaarten worden 
uitsluitend verkocht in opdracht en voor rekening van de Gastheervereniging. 

4.4. Nadat UEFA de volledige betaling voor de Kaarten die aan de Aanvrager 
toegekend zijn heeft ontvangen, wordt de overeenkomst tussen UEFA en de 
betreffende Aanvrager geacht aangegaan te zijn en deze Algemene 
Voorwaarden te omvatten. 
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4.5. Er is een beperkt aantal Kaarten van categorie 4 beschikbaar voor 
rolstoelgebruikers; daarnaast wordt er een extra Kaart verstrekt voor de 
persoonlijke begeleider/verzorger van de rolstoelgebruiker. Indien de vraag 
naar deze Kaarten groter is dan het aanbod, worden deze Kaarten door 
willekeurige selectie door loting toegekend. 

5. Betaling en distributie van de Kaarten 

5.1. Betaling voor de Kaarten kan uitsluitend plaatsvinden door gebruik te maken 
van een geldige creditcard (MasterCard of Visa). Het totaalbedrag voor de 
aankoop van de Kaarten zal van de in het Aanvraagformulier gespecificeerde 
creditcard afgeschreven worden in de periode vanaf 18 januari 2013 t/m 1 
februari 2013, inclusief de volgende administratiekosten: 

a.   Binnen Nederland € 8.- 

b. Europa € 20,- 

c. Buiten Europa € 35,- 

Er moet voldoende saldo beschikbaar zijn om de Kaarten te kopen, en de 
creditcard moet een vervaldatum na mei 2013 hebben. Niet-betaling of 
onvoldoende betaling geven UEFA en de Gastheervereniging (of hun 
vertegenwoordigers) het recht om de toegekende Kaarten te annuleren en om 
deze aan een andere Aanvrager toe te kennen. In dat geval behouden UEFA 
en de Gastheervereniging (of hun vertegenwoordigers) zich uitdrukkelijk het 
recht voor om een schadevergoeding te vorderen. 

5.2. Behoudens de bepalingen in onderstaand artikel 5.2, zullen Kaarten uiterlijk 
eind april 2013 verstuurd worden, en zulks per exprespost aan het 
aangegeven adres van de Aanvrager zoals dat vermeld staat op het 
Aanvraagformulier onder 3 van deze Algemene Voorwaarden. Indien er geen 
koeriersdiensten beschikbaar zijn in het land van de Aanvrager zoals vermeld 
staat op het Aanvraagformulier, behoudt UEFA zich het recht voor om de 
Kaarten aan de Aanvrager persoonlijk te overhandigen op de dag van de 
Finale zoals beschreven in artikel 5.2. 

5.3. Als onderdeel van de algemene acties die gericht zijn op de optimalisering 
van veiligheid en beveiliging gedurende de Finale, kunnen UEFA en de 
Gastheervereniging een beperkt aantal Kaarten selecteren dat persoonlijk 
opgehaald moet worden op de dag van de Finale op de door UEFA ruim vóór 
de Finale aangegeven locatie. Deze locatie zal in de nabije omgeving van het 
Stadion of in de stad Amsterdam liggen. Om de Kaarten op te kunnen halen, 
moet de Aanvrager dezelfde creditcard overleggen als die welke is gebruikt 
om voor de Kaarten te betalen, alsook een extra identiteitsbewijs (paspoort of 
nationale identiteitskaart) voor de Aanvrager en zijn Gast. UEFA zal de 
exacte gegevens van de locatie waar de Kaarten opgehaald moeten worden 
alsook de openingstijden gedurende welke de Kaarten opgehaald kunnen 
worden, uiterlijk zeven (7) dagen voor de Finale doorgeven.   

5.4. Kaarthouders zijn verplicht om orderbevestigingen en de fysieke Kaarten die 
ontvangen zijn te controleren op eventuele onjuistheden, met name met 
betrekking tot het aantal, de prijs en de categorie van de Kaarten. Klachten 
over duidelijke fouten (N.B.: de toekenning van Kaarten zoals gespecificeerd 
in artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden wordt NIET beschouwd als 
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een fout), zoals een slechte uitdraai, ontbrekende kerngegevens, zoals 
zitplaatsnummer, etc., dienen binnen tien (10) dagen na ontvangst van de 
Kaarten schriftelijk, ofwel per e-mail ofwel per gewone post, ingediend te 
worden op het verstrekte contactadres. Kaarthouders van wie de klacht op tijd 
is binnengekomen en van wie de klacht gegrond geacht wordt, zullen gratis 
nieuwe Kaarten ontvangen. Artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden zal 
intact blijven. De datum van ontvangst van de klacht door de 
Gastheervereniging is doorslaggevend. Klachten die na de periode van tien 
(10) dagen zoals hierboven gespecificeerd, verzonden zijn, worden niet in 
behandeling genomen, en er worden geen Kaarten teruggenomen en/of 
ingewisseld.  

C. Gebruik van de Kaarten 

6. Algemene regels voor het gebruik van de Kaarten 

6.1. Het is Aanvragers toegestaan om hun Kaarten aan Gasten over te dragen, op 
voorwaarde dat:  

a. De Kaarten uitsluitend voor persoonlijk gebruik gebruikt worden door de 
Aanvrager en Gasten; en 

b. Voornoemde toegestane overdracht vrij is van enige vergoeding van 
welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, enige kosten, niet-
contante of contante vergoeding of voordelen in natura). 

6.2. Tenzij dat uitdrukkelijk is toegestaan in onderhavige Algemene Voorwaarden, 
is doorverkoop of overdracht van de Kaarten zonder de voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van UEFA strikt verboden. Elke Kaart die verstrekt of 
verkregen is door de Algemene Voorwaarden te schenden zal nietig zijn en 
alle rechten die daarmee verband houden zullen nietig verklaard worden. Elke 
persoon die een Kaart wil gebruiken die is verkregen door deze Algemene 
Voorwaarden te schenden teneinde toegang te krijgen of geven tot of te 
verblijven in het Stadion, wordt beschouwd als indringer en komt in 
aanmerking voor weigering van toegang tot of verwijdering uit het Stadion, 
alsook voor strafrechtelijke vervolging. De Aanvrager erkent hierbij (en zal 
ervoor zorgen dat elk van zijn/haar Gasten verklaren) dat de 
ongeautoriseerde verkoop of het ongeoorloofde bezit van Kaarten 
aangegeven kan worden bij de politie indien UEFA, de Stadionbeheerder 
en/of de Gastheervereniging te weten komen dat er Kaarten onrechtmatig 
aangeboden of verkocht worden. 

6.3. De Kaarten mogen niet: 

a. gebruikt worden voor promotie, reclame, fondsenwerving, veilingen of 
vergelijkbare doeleinden; 

b. gebruikt worden als (een onderdeel van) prijzen in enige wedstrijd, 
competitie, loterij of sweepstake; 

c. gecombineerd worden met en verkocht worden als onderdeel van een 
pakket goederen of diensten; of 
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d. gecombineerd worden met of verkocht worden als onderdeel van enig 
reis- of horecapakket (bijvoorbeeld een combinatie van vliegreizen en/of 
hotels met Kaarten). 

Voor de duidelijkheid mogen er geen commerciële merken van welke aard 
dan ook door de Aanvrager en/of zijn/haar Gasten in het Stadion 
weergegeven worden. 

6.4. Het is de Aanvrager en zijn/haar Gasten niet toegestaan om: 

a. reclame-uitingen of promoties met betrekking tot UEFA, de UEFA 
Europa LeagueTM of de Finale tentoon te spreiden; 

b. voor enig product of enige dienst vanuit enig gedeelte van het Stadion 
of via het weergeven van openlijke commerciële uitingen op gedragen 
kleding of producten die in het Stadion meegebracht worden te 
adverteren, deze te promoten, weg te geven, te distribueren, te 
verkopen of te koop aan te bieden; of 

c. enige marketing- of promotionele kansen te exploiteren in verband met 
het gebruik van de Kaarten, inclusief, zonder beperking, enige 
openbaarmaking van het bedrijfslogo, het handelsmerk of de 
handelsnaam van de Aanvrager of zijn/haar Gasten. 

6.5. Alle Kaarten blijven te allen tijde eigendom van UEFA. 

7. Toegang tot het Stadion 

7.1. Toegang tot het Stadion is toegestaan tijdens die uren die bekendgemaakt 
zijn aan de Aanvrager of zoals gepubliceerd is op de website van UEFA. 

7.2. Toegang tot het Stadion: 

a. is onderworpen aan de nakoming van:  

i.  deze Algemene Voorwaarden;  

ii. de Huisregels; 

iii. alle huidige en toekomstige wetten, verordeningen, orders, regels 
en regelgevingen (ongeacht of deze wettelijk of anders zijn 
opgelegd en inclusief gezondheids- en veiligheidsvereisten) die 
van toepassing zijn in het Stadion, en/of het bijwonen van de 
Finale, en/of het gebruik van de Kaarten, het algemene 
veiligheidscertificaat en alle bijzondere veiligheidscertificaten die 
van toepassing zijn in het Stadion, de statuten, regels, 
regelgevingen, orders, richtlijnen, gedragscodes, de Politie, de 
Brandweer, UEFA en enige andere autoriteit of organisatie die 
jurisdictie of bevoegdheid heeft in verband met het houden van de 
Finale in het Stadion van tijd tot tijd; en 

b. is toegestaan na overlegging van één geldige Kaart per persoon 
(ongea*cht de leeftijd) en, op verzoek, van een identiteitsbewijs met een 
geldige foto en handtekening (paspoort of nationale identiteitskaart). 
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Kaarthouders die het Stadion verlaten, worden niet meer toegelaten tot 
het Stadion. 

8. Gedrag in het Stadion 

8.1. Voor doeleinden van veiligheid en beveiliging zullen alle personen die de 
Finale bijwonen, indien en wanneer daarom verzocht wordt door stewards, 
beveiligingspersoneel en/of enige andere rechtsgeldig bevoegde personen: 

a. een geldige Kaart overleggen, samen met een identiteitsbewijs met 
daarop een geldige foto en handtekening (bijv. paspoort, 
identiteitskaart); 

b. zich onderwerpen aan inspecties, visitaties en onderzoeken – ook door 
gebruikmaking van technische hulpmiddelen – om te controleren of zij 
niet in het bezit zijn van wapens of andere verboden of niet-geoorloofde 
voorwerpen. Beveiligingspersoneel, stewards of politie zullen gerechtigd 
zijn om de kleding en andere voorwerpen in het bezit van personen te 
doorzoeken; en 

c. voldoen aan alle instructies en richtlijnen die door voornoemd personeel 
gegeven worden. 

8.2. De Huisregels bevatten gedetailleerde lijsten van verboden voorwerpen en 
ongeoorloofd gedrag, en iedere Kaarthouder en zijn/haar Gasten zullen zich 
volledig houden aan alle hierin vervatte beperkingen. Een verkorte versie van 
de Algemene Voorwaarden en/of de Huisregels, of vereenvoudigde symbolen 
die verboden voorwerpen of gedrag illustreren, kunnen op de Kaart 
weergegeven zijn; de Kaarthouder dient zich volledig te houden aan deze 
verkorte versie of symbolen. 

8.3. Het is ten strengste verboden om iets van het volgende, zonder beperking, in 
het Stadion te doen: 

a. zich toegang verschaffen tot zones die afgesloten zijn voor het publiek 
of waarvoor toegang niet toegestaan is in overeenstemming met de 
betreffende categorie op de Kaart; 

b. verkeerszones, voetpaden en rijwegen, in- en uitgangen naar en van 
bezoekerszones en nooduitgangen belemmeren of daar rondhangen; 
en/of 

c. enig ander gedrag dat niet toegestaan is. 

9. Schade 

9.1. De Aanvragers verklaren hierbij dat eventuele schade aan/in het Stadion 
(inclusief de zitplaatsen) die veroorzaakt wordt door de Aanvrager of zijn/haar 
Gasten de uitsluitende verantwoordelijkheid is van de Aanvrager en vergoed 
zal worden door de Aanvrager. 

10. Geluids- en beeldopnamen  

10.1. Wanneer Kaarthouders de Finale in het Stadion bijwonen, geven zij 
automatisch toestemming om gefotografeerd, gefilmd of op band opgenomen 
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te worden door de Gastheervereniging, de Stadionbeheerder, UEFA en/of 
enige door hen aangestelde derden, die het recht zullen hebben om, zonder 
enige vereiste van betaling van geld of enige andere vorm van vergoeding, de 
stem, het beeld en de gelijkenis van de Kaarthouders te gebruiken, uit te 
zenden, te publiceren en daarvoor een licentie af te geven door middel van 
live of opgenomen video- en/of audioweergaven, uitzendingen of enige 
andere transmissie of opname, foto's of enige andere huidige en/of 
toekomstige mediatechnologieën. 

10.2. Kaarthouders mogen geen geluid, beeld en/of beschrijving van het Stadion of 
de Finale (alsook enige resultaten en/of statistieken van de Finale) opnemen 
en/of doorsturen anders dan voor privé- en huiselijk gebruik. Het is ten 
strengste verboden om geluid, beelden, afbeeldingen, data, beschrijvingen of 
resultaten en/of statistieken van een Finale geheel of gedeeltelijk te 
verspreiden via het internet, de radio, de televisie of enige ander huidig en/of 
toekomstig medium, of om enige persoon (personen) die dergelijke 
activiteiten uitvoert (uitvoeren) daarbij medewerking te verlenen. 

D. DIVERSEN 

11. Niet-nakoming van deze Algemene Voorwaarden 

11.1. Alle Aanvragers of Gasten die hun Kaart niet in overeenstemming met deze 
Algemene Voorwaarden hebben verkregen of wier acties deze Algemene 
Voorwaarden of de Huisregels schenden, zal de toegang tot het Stadion 
geweigerd worden, dan wel zullen zij uit het Stadion verwijderd worden 
zonder enig recht op restitutie. In dat geval zullen de Kaarten van de 
Aanvrager nietig zijn en zullen alle daarmee verband houdende rechten nietig 
verklaard worden, zal elke persoon die probeert gebruik te maken van 
Kaarten die niet in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden 
verkregen zijn of van wie de acties deze Algemene Voorwaarden of de 
Huisregels schenden teneinde toegang tot het Stadion te krijgen of te 
verschaffen of in het Stadion te verblijven, beschouwd worden als indringer, 
en zal deze persoon de toegang tot het Stadion ontzegd worden of zal deze 
persoon uit het Stadion verwijderd worden, waarbij hij/zij in aanmerking komt 
voor strafrechtelijke vervolging. Aanvragers en hun Gasten kan gevraagd 
worden om een toelichting te geven hoe, van wie en waar vandaan zij hun 
Kaarten verkregen hebben. 

11.2. De Aanvrager zal de Gastheervereniging, de Stadionbeheerder, UEFA en 
hun respectievelijke dochterondernemingen, beambten, werknemers, 
vertegenwoordigers en leveranciers (hierna te noemen: “Gevrijwaarde 
Partijen”) vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid, verliezen, vorderingen, 
aanvragen, kosten en onkosten, inclusief, zonder beperking, wettelijke en 
andere professionele vergoedingen: 

a. indien het voornoemde voortvloeit uit enig persoonlijk letsel of schade 
aan eigendommen veroorzaakt door enige handeling of nalatigheid van 
deze Aanvrager of van zijn/haar Gasten; 

b. indien het voornoemde geleden wordt door de Gevrijwaarde Partijen bij 
de tenuitvoerlegging van de Algemene Voorwaarden, ongeacht of er 
reeds daadwerkelijk een rechtszaak aanhangig is gemaakt en inclusief 
eventuele beroepsprocedures; en 
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c. indien het voornoemde geleden wordt door de Gevrijwaarde Partijen 
teneinde enige schade (anders dan gewone slijtage) aan doorgangen, 
trappenhuizen en liften die toegang geven tot de publieke zones en/of 
enige andere zitplaats(en) en andere gedeelten van het Stadion die 
veroorzaakt is door enig handeling of nalatigheid van deze Aanvrager of 
van zijn/haar Gasten. 

12. Afwijzing van aansprakelijkheid 

12.1. Alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan alle 
toepasselijke wetten. De Gastheervereniging, de Stadionbeheerder en/of 
UEFA zullen niet geacht worden de Algemene Voorwaarden te schenden 
vanwege nakoming van de toepasselijke wetten. 

12.2. De Gastheervereniging, de Stadionbeheerder en/of UEFA zullen niet 
aansprakelijk zijn voor, en de Aanvrager en/of zijn/haar Gast zal geen 
vordering van enige aard indienen tegen de Gastheervereniging, de 
Stadionbeheerder en/of UEFA, vanwege enige handeling of nalatigheid of 
enige schending of tekortkoming door een persoon anders dan de 
Gastheervereniging en/of UEFA (en zulks behoudens de overige bepalingen 
van dit artikel 11.2.c). 

12.3. Voor zover dat is toegestaan bij de wet, zullen de Gastheervereniging, de 
Stadionbeheerder, UEFA en hun respectievelijke dochterondernemingen, 
beambten, werknemers, vertegenwoordigers en leveranciers niet 
aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enig verlies, schade of letsel bij de 
Aanvrager of zijn/haar Gast, of aan enige eigendommen van de Aanvrager of 
van zijn/haar Gast (inclusief eventuele verloren geraakte of gestolen Kaarten), 
ongeacht de oorzaak daarvan. 

12.4. Behoudens artikel 12.1, zal de totale aansprakelijkheid van de 
Gastheervereniging, de Stadionbeheerder en UEFA ten opzichte van de 
Aanvrager of zijn/haar Gast in verband met de Algemene Voorwaarden, 
ongeacht of dat contractueel of uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) 
is of op enige andere wijze, niet meer bedragen dan het totaalbedrag dat door 
Aanvrager betaald is voor de betreffende Kaarten per de betreffende datum. 

12.5. Niettegenstaande de artikelen 12.1 en 12.3, zal niets in de Algemene 
Voorwaarden de aansprakelijkheid van enige persoon voor overlijden of 
persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van deze persoon, zijn/haar 
beambten, werknemers of vertegenwoordigers of voor enige fraude of 
opzettelijke wanprestatie uitsluiten of beperken. 

12.6. Behoudens artikel 12.5, zal/zullen de Gastheervereniging, de 
Stadionbeheerder en/of UEFA niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de 
Aanvrager of zijn/haar Gast, ongeacht of dat contractueel, uit onrechtmatige 
daad of anderszins geschiedt, voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of 
gevolgschade of -verlies of voor enige winstderving of inkomstenderving, 
verlies van gebruik, verlies van transacties of contracten of verlies van 
kansen. 

12.7. Aanvragers en Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de 
Kaarten die aan hen toegekend worden, en zij zullen de Gastheervereniging, 
de Stadionbeheerder en/of UEFA vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle 
schadevergoedingen en aansprakelijkheden die opgelopen of geleden 
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worden in verband met of voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en/of 
de Huisregels. 

Niets wat vermeld of geïmpliceerd is in de Algemene Voorwaarden zal de wettelijke 
rechten van de Aanvrager of de Gast onder enige toepasselijke wet aantasten. 
 

13. Tekortkoming 

13.1. Indien de Aanvrager of zijn/haar Gast, naar de redelijke mening van UEFA: 

a. enige storing of overlast in het Stadion veroorzaakt; 

b. anderszins de veiligheid of het welzijn van enige persoon die in het 
Stadion aanwezig is, benadeelt; 

c. in strijd handelt met één van de bepalingen die vervat zijn in de 
Algemene Voorwaarden of de Huisregels of enige toepasselijke wetten, 
ongeacht of dat vóór of gedurende de Finale plaatsvindt; of 

d. overgaat tot enige ongeautoriseerde reclame-uitingen, verkoop, 
verkoopaanbod, blootstelling aan verkoop of overdracht van een Kaart 
(of een Kaart weggeeft aan een persoon die akkoord gaat om voor 
bepaalde goederen of diensten te betalen, en ongeacht of die Kaart 
verstrekt is krachtens de Algemene Voorwaarden of anderszins), of op 
een directe of indirecte manier deze ongeautoriseerde reclame-uitingen, 
verkoop, verkoopaanbod, blootstelling aan verkoop of overdracht van 
een Kaart of enige andere voordelen (of van kaarten voor andere 
evenementen in het Stadion) door anderen toelaat; 

Geldt het volgende: 

a. Alle rechten die via een Kaart zijn toegekend zullen nietig en 
geannuleerd worden zonder enige restitutie; 

b. Elke persoon die een Kaart wil gebruiken die is verkregen door deze 
Algemene Voorwaarden te schenden teneinde toegang te krijgen of te 
verschaffen tot of te verblijven in het Stadion, wordt beschouwd als 
indringer en kan de toegang tot het Stadion worden ontzegd of hieruit 
worden verwijderd en kan strafrechtelijk worden vervolgd; 

c. UEFA kan de Aanvrager en/of zijn/haar Gasten de toegang tot het 
Stadion zonder enige restitutie weigeren; en/of 

d. UEFA kan van voornoemde personen vorderen dat zij het Stadion 
zonder enige restitutie verlaten;  

De rechten en rechtsmiddelen van de Gastheervereniging, de 
Stadionbeheerder en UEFA krachtens dit artikel 13 zullen een aanvulling 
vormen op enige andere rechten of rechtsmiddelen van de 
Gastheervereniging, de Stadionbeheerder en UEFA krachtens de Algemene 
Voorwaarden of bij de wet of in billijkheid. 

14. Onbevoegde toeschouwers 
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14.1. Het is de Aanvrager en/of de Gasten toegestaan om de Finale bij te wonen, 
en zulks uitsluitend op voorwaarde dat de Aanvrager en/of Gast geen 
Uitgesloten Persoon is en op voorwaarde dat de overdracht van de Kaart aan 
de Gast heeft plaats gevonden onder en in overeenstemming met artikel 6.1 
van de Algemene Voorwaarden. 

14.2. Ten behoeve van dit artikel 14 zal “Uitgesloten Persoon” betekenen: 

a. enige persoon die van tijd tot tijd door de Gastheervereniging 
uitgesloten is van lidmaatschap bij de officiële Nederlandse 
supportersclub voor het nationale voetbalteam van senioren (of 
uitgesloten is van enige vergelijkbare officiële supportersclub door een 
bevoegde autoriteit in de voetbalwereld in enige jurisdictie in de wereld); 

b. enige persoon voor wie van tijd tot tijd een stadionverbod geldt 
krachtens een veroordeling op basis van de Nederlandse wetgeving; 

c. enige andere persoon die van tijd tot tijd bekend is bij of van wie in 
redelijkheid vermoed wordt door de Gastheervereniging datde 
Gastheervereniging, de Stadionbeheerder, UEFA, FIFA, enige andere 
bevoegde autoriteit in de voetbalwereld of anderszins deze persoon 
verboden heeft om te reizen naar een voetbalwedstrijd van de 
vereniging of om deze wedstrijden bij te wonen; 

d. enige persoon wie het van tijd tot tijd verboden is door de 
Gastheervereniging of de Stadionbeheerder om evenementen in het 
Stadion bij te wonen; en 

e. enige persoon die bekend is bij of van wie in redelijkheid vermoed kan 
worden door UEFA, de Gastheervereniging en/of de Stadionbeheerder 
dat deze persoon betrokken is geweest bij ongeautoriseerde reclame-
uitingen, aanbiedingen, verkoop of overdracht van Kaarten of kaarten 
voor een andere wedstrijd voor een voetbal- of rugbywedstrijd van de 
vereniging of enige andere sport- of andere wedstrijd, ongeacht of deze 
wedstrijd in het Stadion of elders plaatsvindt (of direct of indirect een en 
ander gefaciliteerd heeft). 

15. Gegevens 

15.1. De Aanvrager erkent en komt overeen dat de persoonsgegevens die verstrekt 
zijn op het Aanvraagformulier en de namen van zijn/haar Gasten die 
ingediend zijn krachtens de Algemene Voorwaarden door UEFA ingezameld 
zijn en ingevoerd zullen worden in een database die eigendom van UEFA is. 
De Aanvrager geeft toestemming dat zijn/haar persoonsgegevens en de 
namen van zijn/haar Gasten verwerkt worden ten behoeve van de organisatie 
en de uitvoering van de Finale (met name in verband met de horecaverkopen 
en/of enige andere veiligheids- en beveiligingsmaatregelen), en garandeert 
dat hij/zij de toestemming van zijn/haar Gasten in verband met het 
voornoemde heeft verkregen. 

15.2. Het zal UEFA toegestaan zijn om de persoonsgegevens van de Aanvrager en 
de namen van zijn/haar Gasten aan derden, onder wie de Gastheervereniging 
en de Stadionbeheerder (en hun vertegenwoordigers) te verstrekken ten 
behoeve van hetgeen hierboven uiteengezet is. Bovendien kunnen deze 
persoonsgegevens, op voorwaarde dat de Aanvrager uitdrukkelijk zijn/haar 
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toestemming heeft gegeven op het Aanvraagformulier, gebruikt worden om 
hem/haar (of zijn/haar Gasten) van informatie te voorzien over producten, 
diensten, commerciële activiteiten en evenementen van UEFA en/of haar 
zakenpartners. 

16. Onvoorziene omstandigheden 

16.1. De Gastheervereniging, de Stadionbeheerder en UEFA behouden zich het 
recht voor om wijzigingen aan te brengen in de tijd, datum en locatie van de 
Finale vanwege onvoorziene buitengewone omstandigheden: overmacht, 
veiligheids- en/of beveiligingsredenen of andere besluiten die genomen zijn 
door enige bevoegde autoriteit die van invloed zijn op de Finale die in het 
Stadion gespeeld wordt.  

16.2. In geval van annulering, afstand, uitstel of opnieuw spelen van de Finale, zal 
artikel c van de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De Aanvrager is 
gebonden aan het Restitutiebeleid voor enige restitutie van de Kaarten die 
door de Aanvrager gekocht zijn, op voorwaarde echter dat:  

a. Eventuele restitutie uitsluitend plaats kan vinden aan de Aanvrager en 
niet de Gast, en zulks tot de nominale waarde van de Kaarten die door 
deze Aanvrager gekocht zijn (hetgeen de Aanvrager voor alle 
duidelijkheid geen recht geeft op terugbetaling van enige kosten en 
onkosten die gemaakt zijn door de Aanvrager of zijn/haar Gasten in 
verband met reis en verblijf); 

b. de Kaart, in geval van uitstel, gebruikt zal kunnen worden voor de 
opnieuw te spelen wedstrijd; en 

c. de Stadionbeheerder en/of UEFA, behoudens vorenstaande en artikel 
12.1 en 12.4, geen enkele aansprakelijkheid zal/zullen hebben ten 
opzichte van de Aanvrager of enige Gast op grond van voornoemde 
annulering, afstand, uitstel of nieuwe wedstrijd of enige andere 
tekortkoming of nalatigheid in de uitvoering van de Finale. 

17. Scheidbaarheid en amendement 

17.1. UEFA behoudt zich het absolute recht voor om de Algemene Voorwaarden, 
inclusief, voor de duidelijkheid, de Huisregels, van tijd tot tijd te wijzigen 
teneinde de goede en veilige organisatie van de Finale in het Stadion te 
waarborgen. UEFA zal de Aanvrager van deze wijzigingen op de hoogte 
stellen indien deze de rechten van de Aanvrager als consument wezenlijk 
beïnvloeden.  

17.2. Indien enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig verklaard, 
ineffectief, illegaal of onuitvoerbaar verklaard worden door een bevoegde 
rechtbank, regelgevende instantie of autoriteit, zullen de overige bepalingen 
van deze Algemene Voorwaarden zodanig van kracht blijven alsof 
voornoemde nietige, ineffectieve, illegale of onuitvoerbare bepaling(en) niet 
opgenomen waren in deze Algemene Voorwaarden.  

18. Authentieke tekst 

18.1. Het ontwerp van de Algemene Voorwaarden is opgesteld in de Engelse taal 
en is vertaald in het Nederlands, en de Algemene Voorwaarden zijn 
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beschikbaar op het Klantwebportal en, op verzoek, bij UEFA. In geval van 
enige tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de vertaalde versies, zal de 
Engelse versie prevaleren. 

19. Algemeen 

19.1. De Aanvragers zijn de Algemene Voorwaarden voor zichzelf en ten behoeve 
van elke Gast aangegaan (en dienen elke Gast daarvan op de hoogte te 
stellen). 

19.2. De Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de 
partijen en geen van de partijen zal enige vordering of enig verhaalsrecht 
hebben met betrekking tot enige verklaringen, beweringen, garanties of 
verbintenissen die afgelegd/gemaakt zijn door of ten behoeve van enige 
andere partij in verband met deze Algemene Voorwaarden die niet reeds 
uiteengezet zijn in deze Algemene Voorwaarden. 

19.3. Indien de Aanvrager of enige Gast nalaat te voldoen aan één van de 
bepalingen van de Algemene Voorwaarden, kan/kunnen de 
Gastheervereniging, de Stadionbeheerder en/of UEFA, naar eigen 
goeddunken, en onverminderd enige andere rechtsmiddelen die hen ter 
beschikking staan:  

a. de Aanvrager en/of enige Gast verplaatsen naar een andere locatie in 
het Stadion;  

b. de Aanvrager en/of enige Gast uit het Stadion verwijderen; en/of 

c. de verstrekking door UEFA aan de Aanvrager van Kaarten met 
onmiddellijke ingang opschorten zonder enige restitutie. 

19.4. De Algemene Voorwaarden worden beheerst door de Nederlandse 
wetgeving. Partijen komen overeen dat de rechtbanken van Nederland de 
exclusieve jurisdictie hebben om enig geschil dat voortvloeit uit of in verband 
staat met deze Algemene Voorwaarden te beslechten. 

20. Contact  

Eventuele informatieaanvragen over de procedure van de kaartverkoop 
dienen gericht te zijn aan de klantenservice die aangewezen is door de 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) in verband met de 
kaartverkoop voor de UEFA Europa League Finale 2013: 

Per telefoon op de volgende nummers: 

Van maandag t/m vrijdag, van 09:00 tot 17:00 CET: 

0031 343 499 333  (buiten Nederland) 

0343 499 333 (binnen Nederland) 

Per e-mail aan: uelf2013@knvb.nl  

mailto:uelf2013@knvb.nl

