OVERSCHRIJVING SEIZOENKAART
Gegevens huidige seizoenkaarthouder
Relatienummer:

0

7

(indien van toepassing)

Voorletter(s) en achternaam:

m/v

Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Over te dragen seizoenkaart:

Vak:

Rij:

Stoel:

Overdracht per*

☐ Zo snel mogelijk

☐ Nieuwe seizoen

☐ Datum:

Stoelen in de vakken 3, 4, 5, 6, 30 en 410 en de stoelen op rij A t/m D zijn niet overdraagbaar.
Ik doe afstand van bovenstaande seizoenkaart en draag deze over aan de hieronder genoemde persoon.
Mijn rechten als seizoenkaarthouder komen hiermee te vervallen. Ik heb evenmin recht op terugbetaling
van geld dat al voor de seizoenkaart is betaald.
Datum:

Handtekening:

Gegevens nieuwe seizoenkaarthouder
Relatienummer:

0

7

(indien van toepassing)

Voorletter(s) en achternaam:

m/v

Voornaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:

Uitwedstrijd
bezoeken?

Geboortedatum:
Telefoonnummer:

Graag hier uw
pasfoto plakken

Mobiel nummer:
E-mailadres:
Tariefgroep*:

☐ Normaal

☐ Jeugd t/m 11 ☐ Jeugd t/m 17

☐ 65-plus

☐ Indien ik in aanmerking wil komen voor uitregistratie heb ik op dit formulier een recente pasfoto geplakt.

Alleen recente
pasfoto, geen
andere ‘kiekjes’

* aanvinken wat van toepassing is
Gegevens
sc Heerenveen respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. Uw persoonsgegevens worden alleen
gebruikt voor doeleinden om onze dienstverlening aan u optimaal te laten verlopen (bijv. productinformatie, aanbiedingen).
Wij stellen uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden (o.a. sponsoren) die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze
relatie. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit hieronder aangeven.
☐ Ik heb geen bezwaar.
☐ Ik wil niet dat mijn gegevens hiervoor gebruikt worden.
De kosten voor deze overschrijving zijn € 15,- en worden door mij voldaan. Indien ikzelf al een seizoenkaart heb, weet ik dat
mijn huidige plaats niet vervalt. Ik ben akkoord met de van toepassing zijnde standaardvoorwaarden van de KNVB, de
huisregels sc Heerenveen en de voorwaarden verstrekking seizoenkaart sc Heerenveen. Indien van toepassing ben ik tevens
akkoord met de inhoud van het ‘Reglement uitwedstrijden sc Heerenveen’. Alle reglementen staan vermeld op:
www.sc-heerenveen.nl/publieksregels en zijn ook gratis opvraagbaar bij de afdeling Supporters Service.
Datum:

Handtekening:

Dit formulier kunt u sturen naar: sc Heerenveen, t.a.v. afdeling Supporters Service, Antwoordnummer 2000,
8440 VB HEERENVEEN.

