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V1:    Waar wordt de UEFA Europa League Finale 2013 gespeeld? 
A1: De UEFA Europa League Finale zal worden gespeeld op woensdag 15 mei in de Amsterdam 

ArenA. Aftrap: 20.45 uur.  
 
V2:   Waar kan ik terecht met vragen over mijn ticket(s) of aanvraag van mijn tickets(s)? 
A2:      Heeft u vragen over uw ticket of over uw ticketaanvraag: 

Antwoorden op al uw ticketvragen vind u op onze Help/FAQ pagina op www.uefa.com 
Ook kunt u contact opnemen met de Ticketing helpdesk van de KNVB inzake de UEFA 
Europa League Finale 2013: 
 

 e-mail: uelf2013@knvb.nl  

 telefoon binnen Nederland:  0343 499333  (werkdagen van 09.00 – 17.00 uur). 

 telefoon buiten Nederland: 0031 343 499333 (werkdagen van 09.00 – 17.00 uur).
  

V3:    Hoe kan ik tickets aanvragen? Kan ik kaarten voor de finale verkrijgen via zogenaamde   
online veilingen of via een online ticketbureau? ….en zijn dat officiële tickets?  

A3:     Kaarten kunnen alleen worden gekocht via het officiële verkoopkanaal: www.uefa.com 
Daarnaast zullen voor de fans van de twee finalisten kaarten worden gereserveerd. Contact 
hiervoor na de halve finales de desbetreffende clubs.    
 

V4:     Wie kunnen er kaarten bestellen? 
A4:      De kaarten in deze verkoopfase zijn bedoeld voor neutrale toeschouwers.          
 
V5:     Wat zijn de prijzen van de kaarten voor de UEFA Europa League finale 2013?  
A5:    Prijzen van de kaarten zijn er in de volgende categorieën: 
 Cat.1 €135 Cat.2 € 100 Cat.3 €70 Cat.4. € 45  en een combi jeugd / ouder € 90 
 Let op: bij het jeugd /ouder ticket moet het kind geboren zijn in het jaar 1999 tot 2009   
 
V6:     Komen er boven op de genoemde ticketprijzen nog administratiekosten?  
A6:      Op iedere bestelling zijn administratiekosten van toepassing. De kosten betreffen o.a.: 

administratie- verwerking- en verzendkosten. De tickets worden per aangetekende of express 
post verstuurd. 

 Kosten binnen Nederland   € 8 

 Kosten binnen Europa    € 20 

 Kosten buiten Europa:    € 35   
 
V7:     Zijn er tickets beschikbaar tegen gereduceerd tarief? 
A7:      Gereduceerde tarieven zijn er alleen in de vorm van het ouder/kind ticket. Het     

combinatieticket bestaat uit een ouder /kind ticket tegen een prijs van € 90. Het zogenaamde 
jeugdticket geldt voor kinderen geboren in de jaren 1999 tot 2009.  

 
V8:     Wat is de procedure voor het bestellen van mindervalide kaarten? 
A8:     Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een mindervalideticket dan kunt u een e-mail 

sturen naar: uelf2013@knvb.nl samen met een kopie van uw mindervalidekaart. Bij een 
eventuele overintekening van het beschikbaar aantal kaarten zal loting volgen.  

 
V9     Wanneer start de ticketverkoop?  
A9:     De verkoop start op maandag 3 december 2012 om 12.00 uur en sluit op vrijdag 18 januari 

2013 om 12.00 uur. Verkoop alleen via UEFA.com  
 
V10   Maakt het voor mijn kans op tickets uit wanneer ik de kaarten heb besteld? 
A10:   Het maakt geen enkel verschil of u aan het begin of einde van de verkoopfase uw bestelling 

heeft gedaan. Voor de gehele verkoopperiode gelden gelijke kansen.  
 
V11:  Worden de kaarten toegewezen op basis van loting?   
A11:  Bij een eventuele overintekening op het beschikbaar aantal kaarten volgt een loting welke 

uiteindelijk de toewijzing bepaalt.    
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V12: Is er een minimum leeftijd voor het bijwonen van de finale? Kan mijn kind op schoot 

zitten en bestaat er ook een kinderkorting? 
A12:  Ieder persoon (alle leeftijden) heeft een geldig entreeticket nodig. Om veiligheidsredenen 

hebben kinderen geboren na 2009 geen toegang tot het stadion. Er bestaat behoudens de 
ouder/kind combikaart geen kinderkorting.     

 
V13:  Zullen de toegewezen kaarten aansluitend zijn?..of wel naast elkaar zijn?  
A13:   De tickets die deel uit maken van één specifieke order / bestelling zullen aansluitend worden 

geleverd. Personen die verschillende orders hebben geplaatst zullen per order de plaatsen 
naast elkaar krijgen echter, zij kunnen echter geen garantie krijgen dat verschillende orders op 
elkaar zullen aansluiten.    

 
V14:  Is er een kans om tickets voor een groep te bestellen …(meer dan 2 personen)?   
A14:  Bestellingen voor een groep is niet mogelijk en ons doel is om het voor zoveel mogelijk 

voetballiefhebbers mogelijk te maken om live bij de UEFA Europa League Finale aanwezig te 
zijn. 

 
V15:  Staan de tickets op naam? 
A15:  De naam van de persoon die de kaarten heeft besteld worden op de kaart geprint. Op ID kan 

worden gecontroleerd bij de ingang van het stadion.  
 
V16:  Wat is de betalingswijze voor de UEFA Europa League Finale tickets? 
A16:  Betaling uitsluitend middels credit card (MasterCard en VISA). De credit card moet minimaal 

geldig zijn tot mei 2013.  
 
V17:  Wanneer zal mijn credit card voor betaling worden belast? 
A17:  Als u kaarten zijn toegewezen dan zal uw credit card ten behoeve van betaling worden belast 

tussen 18 januari en 1 februari 2013. Als het in genoemde periode niet mogelijk is uw credit 
card te belasten dan wordt uw ticketorder automatisch geannuleerd en komen uw kaarten te 
vervallen! Alle credit card betalingen worden VeriSign Secured beveiligd.   

 
V18:   In welke munteenheid worden de tickets verrekend? 
A18:   Alle betalingen worden verrekend in Euro´s (EUR). 
 
V19:   Is dit een beveiligde website? 
A19:   Wanneer u uw aanvraag indient via de hierna volgende link dan verloopt deze via de juiste en 

beveiligde omgeving!  https://ticketing.uefa.com/uefaeuropaleague Alle transacties zijn 
beveiligd met een SSL inscriptie (alle data die naar server wordt gestuurd is daarmee 
beveiligd). Allen bij gebruik van de applicatie zal de data via https worden verstuurd.  

 
V20:   Heb ik een speciaal programma of applicatie nodig om tickets te bestellen? 
A20:  Internet Explorer 5 of hoger of Netscape 7 of hoger is benodigd om tickets via hierna 

genoemde link te bestellen:  https://ticketing.uefa.com/uefaeuropaleague 
 
V21:  Is mijn browserversie compatible met de UEFA Europa League Finale ticket portal? 

Moeten in de browser ook Javascript en cookies worden geactiveerd?  
A21:    Er is zorgvuldigheid betracht bij het ontwerp van de pagina’s op het UEFA ticket portal, 

zodanig dat de standaard functies voor de verschillende browsers die wereldwijd worden 
gebruikt overeenkomen. Het is aan te bevelen Javascript te gebruiken gezien anders de 
volledige functionaliteit op de pagina’s niet beschikbaar zal zijn. Op relevante pagina’s zal 
hierover worden geïnformeerd. Bent u bezorgd om uw privacy, zorg dat u onder de 
instellingen voor cookies, uw browser u laat vragen om cookies te accepteren. Deze 
instellingen kunt u aanpassen onder de betreffende browser beveiligingsopties.       

 
V22:   Wat als ik mijn wachtwoord vergeet? 
A22:    Wanneer je je wachtwoord bent vergeten gebruik dan de link ‘Forgot Password’ in het login 

scherm. Naar het e-mailadres wat je hebt gebruikt bij de aanvraag zal een nieuw wachtwoord 
worden toegestuurd. Na te zijn ingelogd met het nieuwe wachtwoord kan men dit eventueel 
aanpassen onder het kopje ‘My Account’. 
Wanneer je het nieuwe wachtwoord niet per e-mail hebt ontvangen en het e-mailadres is wel 
juist controleer de instellingen van het e-mailaccount zodat u e-mailberichten kunt ontvangen 
die verstuurd zijn door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Het kan namelijk voorkomen 
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dat uw e-mailprovider onze e-mail aanziet voor spam. Maakt u gebruik van bijvoorbeeld een 
geïntegreerde e-mailapplicatie zoals Outlook dan kan het zijn dat zo’n programma 
automatisch onze mail plaatst in de Junkmail folder. Dit kan de oorzaak zijn dat soms onze e-
mails met daarin het nieuwe wachtwoord niet direct worden afgeleverd in uw inbox! 
 

V23:  Ik kan niet inloggen onder mijn persoonlijke account al heb ik wel de juiste 
accountgegevens ingevoerd. Wat kan ik doen?  

A23:  Ondervindt u problemen met het inloggen onder uw persoonlijk account?.. Kijkt u eens naar 
de hierna genoemde mogelijke oorzaken: 

 een wachtwoord kan met een hoofdletter of kleine letter geschreven verschillende 
betekenissen hebben en daarnaast  is van belang of gebruik is gemaakt van kleine- of 
hoofdletters dan wel leestekens; 

 het is aan te bevelen Javascript te gebruiken omdat mogelijk anders de volledige 
functionaliteit op pagina’s niet beschikbaar zal zijn; 

 bent u bezorgd om uw privacy, zorg dat u onder de instellingen voor cookies, uw 
browser u laat vragen om cookies te accepteren. Deze instellingen kunt u aanpassen 
onder de browser beveiligingsopties; 

 bent u uw wachtwoord vergeten kies dan voor de optie ‘Forgot Password’ in het 
inlogscherm. U krijgt een nieuw wachtwoord toegestuurd naar het door u opgegeven 
e-mailadres; 

 na invoering van uw e-mailadres en wachtwoord moet u kiezen voor de ‘login button’ 
om uw persoonlijke pagina te bezoeken. U kunt echter niet inloggen wanneer u kiest 
voor de ‘enter’ toets op uw toetsenbord. U moet echt gebruik maken van de ‘Login’ 
toets.  

 
V24:   Wat als ik per abuis verkeerde gegevens heb ingevuld? 
A24:  Om uw aanvraag bij te werken dient u in te loggen onder uw persoonlijke account en wijzig uw 

gegevens echter wel voor de deadline van vrijdag 18 januari - 12.00 uur. 
 
 
V25:  Waarom moet ik mijn ID of paspoortnummer overleggen? 
A25:  Een geldige ID kaart of geldig paspoort is nodig ten behoeve van een heldere en duidelijke 

identificatie van de aanvrager.  
 
V26:  Ontvang ik een bevestiging van mijn ticketaanvraag? 
A26:  Direct na het bestellen van kaarten ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging per e-mail 

met daarin uw customer reference number (klantnummer). Wanneer u geen bevestiging 
ontvangt dan gelieve uw spam/junk mailbox na te kijken. 

 
V27:  Kan ik mijn aanvraag ook annuleren? 
A27:  Ja, gedurende de applicatieperiode kunt u door in te loggen onder uw persoonlijke account uw 

aanvraag annuleren. Echter na 18 januari 12.00 uur is het niet meer mogelijk uw aanvraag in 
te trekken. 

 
V28:   Hoe weet ik of mijn aanvraag is gehonoreerd? 
A28:  Na incasso van de betalingen zullen alle aanvragers, wel of niet gehonoreerd een e-mail 

ontvangen voor vrijdag 1 februari 2013. 
 
V29:  Als de kaarten mij na loting zijn toegezegd, kan ik deze dan alsnog annuleren? 
A29:  Na sluiting van de inschrijfperiode (18 januari 12.00 uur) kan men de aanvraag niet meer 

annuleren en zal automatisch uw credit card worden belast.  
 
V30:  Wat is de status van mijn aanvraag? Hoe weet ik of mijn aanvraag is gehonoreerd? 
A30:    Alle personen die een aanvraag hebben ingediend ontvangen voor vrijdag 1 februari 2013 

bericht of zij in aanmerking komen voor kaarten of niet.  
Wanneer u onverhoopt geen bericht hebt ontvangen dan controleer alstublieft de instellingen 
van uw e-mailaccount zodat u e-mailberichten kunt ontvangen die verstuurd zijn door de 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Het kan namelijk voorkomen dat uw e-mailprovider 
onze e-mail aanziet voor spam. Maakt u gebruik van bijvoorbeeld een geïntegreerde e-
mailapplicatie zoals Outlook dan kan het zijn dat zo’n programma automatisch onze mail 
plaatst in de Junkmail folder. Dit kan de oorzaak zijn dat soms onze e-mails met daarin het 
nieuwe wachtwoord niet direct worden afgeleverd in uw inbox! Kijk ook of het e-mailadres dat 
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u heeft opgegeven wel juist is! Wanneer u nog steeds het e-mailbericht niet hebt kunnen 
vinden dan kunt u vanaf 1 februari inloggen onder uw persoonlijke account op het ticket portal, 
zodat u daar de status van uw aanvraag kunt bekijken.   
 

V31:  Hoeveel kaarten kan ik aanvragen?  
A31:  Er kunnen per aanvraag maximaal 2 tickets worden aangevraagd   
 
V32:   Kan ik kaarten aanvragen voor verschillende prijs categorieën? 
A32:  Een aanvraag kan alleen voor 1 prijs categorie worden ingediend echter men kan wel 

aangeven in de aanvraag dat men eventueel ook voor een andere prijscategorie in 
aanmerking wenst te komen mochten de in eerste instantie gekozen prijscategorie niet meer 
beschikbaar zijn.  

 
V33:  Wanneer worden de kaarten toegestuurd? 
A33:  De tickets zullen u voor eind april 2013 per aangetekende post worden toegezonden naar het 

adres als vermeld in de ticketaanvraag onder voorbehoud dat aan volledige betaling is 
voldaan.  

 
V34:  Wat als mijn tickets zijn gestolen of verloren? 
A34:  De hoofdorganisatie UEFA zal om geen enkele reden kopietickets afgeven! UEFA kan niet 

aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies of verloren gaan van tickets of als gevolg 
van een te late levering door postleveringen!   

 
V35:  Welke regels zijn van toepassing bij de aanvraag van kaarten voor de UEFA Europa 

League Finale 2013? 
A35:  Wanneer een aanvraag voor kaarten wordt ingediend is men gebonden aan de Ticketing 

Terms and Conditions van de UEFA en die van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. 
Leest u deze aandachtig door alvorens een aanvraag in te dienen!  

 
V36:  Is het toegestaan om mijn kaarten weg te geven of te verkopen? 
A36: Behoudens als benoemd onder Artikel 6.7 in de Terms and Conditions, is het voor de 

aanvrager dan wel gast niet toegestaan om de betreffende kaarten te vermarkten op wat voor 
manier dan ook. 

 
V37:   Mogen tickets gebruikt worden ten behoeve van commerciële doeleinden? 
A37:  Op geen enkele wijze mogen tickets voor commerciële toepassingen worden gebruikt. Dit is 

exclusief voorbehouden aan officiële relaties / sponsors van de UEFA en gelieerd aan de 
UEFA Europa League.   

 
V38:  Wie / wat is een Applicant? 
A38:  Een ‘Applicant’ of ‘Aanvrager’ – een ieder persoon die voldoet aan de wettelijke eisen om een 

aanvraag in te dienen voor tickets voor de UEFA Europa League finale 2013, conform de 
UEFA Terms en Conditions. De aanvrager kan alleen tickets aanvragen voor hem- of haarzelf 
en daarnaast kan eventueel een 2e ticket worden aangevraagd voor een ‘gast’ (vriend / 
kennis / familielid). De aanvrager is verantwoordelijk voor het in kennis stellen van zijn / haar 
‘gast’ over de UEFA Terms en Conditions. Hiermee zal de ‘gast’ akkoord moeten gaan. De 
aanvrager dient als verantwoordelijke een kopie van de Terms en Conditions te overleggen 
aan zijn / haar gast.      

 
V39:    Wat is een ‘gast’? 
A39:  Een gast kan een vriend, kennis, collega of familielid zijn of een begeleider van een 

mindervalide persoon voor wie ‘de aanvrager’ een kaart heeft aangevraagd conform de eerder 
genoemde Terms en Conditions. 

 
V40:   Waar kan ik de Ticketing Terms en Conditions vinden voor de UEFA Europa League 

Finale 2013?  
A40:   Deze staan gepubliceerd op de website: www.uefa.com – onder:   
 

http://www.uefa.com//MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/01/90/04/29/1900429_
DOWNLOAD.pdf 
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