INFORMATIE
2019-2020
CATERING

KLEDINGVOORSCHRIFTEN

In de Van Beuningenzaal zijn drankjes en
bittergarnituur inbegrepen. Daarbij wordt
er voorafgaand aan elke wedstrijd een
buffet geserveerd.

Wij stellen het zeer op prijs als u de
kledingvoorschriften in acht neemt, zowel
op wedstrijddagen als tijdens de FBCevenementen. 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 FBCevenementen:

••
••
••
••
••

Slippers
Hemdjes (voor heren)
Trainingspakken
Korte broeken
Petjes

GRATIS WIFI:

Netwerk:
Feyenoord-FBC1920
Wachtwoord: FBC20192020

Shipping Club

INFORMATIE
DE VOLGENDE WEDSTRIJDEN ZIJN
INBEGREPEN:
••
••

Als Shipping Club stoelhouder parkeert u op
P8 aan de Olympiaweg.
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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)

Shipping Club

P8

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

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

Olympiagebouw 1e etage
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 Olympiagebouw).

Olympia
terras

Van Beuningen zaal

Van Zandvliet zaal

