
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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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.

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 (Champions League 
en Europa League t/m groepsfase)

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 of P6, kunt u op de plattegrond hiernaast 
de exacte locatie van de parkeerplaats zien.

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

P5G

Parkeerterrein bij de McDonald’s.  
Te bereiken via de John F. Kennedylaan.P6

M
aasgebouw

O
lym

piabouw

.

Maasgebouw
ComfortLounge

7
12

fastlane


