
Wijziging FCE Uitkaarten verkoop 

 

Beste supporter van FC Eindhoven, 
 

Het nieuwe seizoen staat voor de deur. We hebben een nieuw logo, een nieuwe 
kledingsponsor, binnenkort een nieuwe fanstore en de volgende wijziging wordt de verkoop 
van bus-/wedstrijdkaarten voor uitwedstrijden. 
 

Voorheen werkten we, voor uitwedstrijden, via de website FCEuitkaarten.nl. Die website is 
komen te vervallen. We gaan vanaf de eerste uitwedstrijd tegen FC Den Bosch werken met het 
ticketing systeem van FC Eindhoven (CM). Er is dus vanaf heden één systeem en één account 
voor zowel de thuis- als uitwedstrijden.  
 
Link: www.fc-eindhoven.nl/tickets of de rode 'ONLINE TICKETSHOP' button op www.fc-
eindhoven.nl. 
 
Hier kun je, mocht je er nog geen hebben, simpel een account aanmaken en je tickets 
bestellen. Je ontvangt een omwisselbiljet in de mail en die kun je bij de organisatie van de 
busreizen voor vertrek omwisselen voor je wedstrijd- en buskaart. Mocht je problemen ervaren 
met het aanmaken van je account ? Neem dan contact op via 040-2112967 of mail naar 
ticketing@fc-eindhoven.nl 
 

Prijswijziging Uitwedstrijden 

 

Helaas hebben ook wij te maken met de hogere brandstofprijzen, het personeelsprobleem bij 
busmaatschappijen en een hogere huurprijs voor de bus. Wij zijn met onze busmaatschappij in 
onderhandeling gegaan en hebben getracht de prijs voor de busreis en wedstrijdkaartje zo 
laag mogelijk te maken. Echter ontkomen wij ook niet aan een prijsverhoging. 
 

Naar onze mening hebben wij de prijsverhoging nog acceptabel kunnen houden, zodat we de 
uitwedstrijden voor iedereen toegankelijk hebben kunnen houden. Wij vertrouwen op jullie 
begrip en steun voor het komende seizoen. 
 

De nieuwe prijzen voor de busreis en wedstrijdkaartje zijn als volgt: 
– Seizoenkaarthouders: €. 22,50 per persoon, per wedstrijd. 
– Niet-Seizoenkaarthouders: €. 30,00 per persoon, per wedstrijd. 
(opgeven via www.fc-eindhoven.nl/tickets of de rode button op www.fc-eindhoven.nl) 
 

Namens EindhoFan (onderdeel van FC Eindhoven) 

 

Met sportieve groeten, 
 

René Kremers 
Stefan van Dommelen 
SLO's FC Eindhoven 
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