HUISHOUDELIJK REGLEMENT
PHILIPS Stadion en PSV Campus De Herdgang Eindhoven
PSV N.V.
PSV Stadionexploitatie B.V.
Eindhovense Voetbalvereniging PSV
Artikel 1
Onderhavige voorwaarden zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen “bezoeker”) die op enig
moment aanwezig is in of rond het Philips Stadion of op PSV Campus De Herdgang Eindhoven of
in of rond bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen toegangen en
toegangswegen. In onderhavige voorwaarden zullen PSV N.V., PSV Stadionexploitatie B.V. en
Eindhovense Voetbalvereniging PSV gezamenlijk worden genoemd “PSV”.
Artikel 2
De Standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Utrecht, d.d. juni 2002 (nr. 181-2002) zijn tevens van toepassing.
Met ingang van 22 augustus 2007 is artikel 2 van de Standaardvoorwaarden aangevuld met de
volgende zinsnede: “De Standaardvoorwaarden zijn tevens verbindend voor een ieder die een
toegangsbewijs aankoopt en/of verkrijgt, dan wel een (S)CC aankoopt en/of verkrijgt”.
Artikel 3
In dit Reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Evenement: gebeurtenis die plaatsvindt in het Philips Stadion en/of op PSV Campus De Herdgang
Eindhoven, waaronder begrepen een voetbalwedstrijd, concert, dance-event, business-event,
rondleiding dan wel een (openbare of besloten) gebeurtenis waaraan één of meerdere personen
deelnemen, al dan niet onder auspiciën van PSV.
De Organisator: PSV dan wel het Philips Stadion en/of een rechtspersoon en/of een natuurlijk
persoon die een evenement in het Philips Stadion en/of op PSV Campus De Herdgang Eindhoven
organiseert.
Bezoeker: hij/zij die op enig moment aanwezig is in of rond het Philips Stadion en/of op PSV
Campus De Herdgang Eindhoven of in of rond bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder
begrepen toegangen en toegangswegen. Met het woord “bezoeker” wordt gelijkgesteld een ieder
die het Philips Stadion en/of PSV Campus De Herdgang Eindhoven bezoekt.
Legitimatiebewijs: een geldig bewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.
Drugs: alle middelen als bedoeld in de Opiumwet.

Roken: hiermee wordt bedoeld het roken van tabakswaren (sigaretten/sigaren en pijptabak)
alsmede het inhaleren van rook door middel van een zogenaamde e-sigaret.
Alcoholhoudende dranken: alle dranken als bedoeld in de Drank- en Horecawet.
Vuurwerk: producten waarin of waarop een ontstekingsmiddel aanwezig is en die bestemd zijn om
voor vermakelijkheidsdoeleinden tot ontbranding gebracht te worden als bedoeld in het
Vuurwerkbesluit. Hieronder zijn tevens noodfakkels en ander ernstvuurwerk begrepen.
Wapens: alle wapens en/of voorwerpen als bedoeld in de Wet Wapen en Munitie.
Ongeoorloofde voorwerpen/materialen: alle voorwerpen en/of materialen niet vallende onder bij
wet verboden voorwerpen en/of materialen, doch die naar het oordeel van PSV in het kader van
veiligheid niet zijn toegestaan.
Toegangsbewijs: een door of vanwege PSV verstrekte gewaarmerkte kaart dan wel
(seizoen)clubcard, welke toegang geeft tot het Philips Stadion en/of PSV Campus De Herdgang
Eindhoven voor een specifieke wedstrijd of evenement.
Veiligheidspersoneel: stewards, beveiligers, verkeersregelaars of andere door of vanwege PSV
aangewezen, derhalve bevoegde, functionarissen of medewerkers, belast met het toezicht in of in
de omgeving van het Philips Stadion en/of PSV Campus De Herdgang Eindhoven.
Artikel 4
Het betreden van het Philips Stadion en/of PSV Campus De Herdgang Eindhoven is op eigen
risico. PSV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, zelfs niet indien deze het
gevolg mocht zijn van enige mate van onachtzaamheid, onjuist of gebrekkig handelen van PSV.
Artikel 5
a. Aanwijzingen van het veiligheidspersoneel en/of de politie zijn bindend en dienen te allen
tijde door de bezoekers te worden opgevolgd.
b. Ter bescherming van de veiligheid van de bezoekers kunnen bezoekers worden gefouilleerd c.q. gevisiteerd door het veiligheidspersoneel. Bij weigering van fouillering/visitatie
kan de bezoeker de toegang tot het Philips Stadion en/of van PSV Campus De Herdgang
Eindhoven worden geweigerd.
Artikel 6
Het is voor onbevoegden verboden het speelveld van het Philips Stadion te betreden. Eenzelfde
verbod is van toepassing ten aanzien van wedstrijden die gespeeld worden op het hoofdveld van
PSV Campus De Herdgang Eindhoven. Aan degene die handelt in strijd met dit verbod zal op
basis van de KNVB Standaardvoorwaarden een landelijk stadionverbod worden opgelegd. Tevens
verbeurt de overtreder de daaruit voortvloeiende boete.
Op basis van hetgeen onder artikel 30 van dit reglement is bepaald zal de overtreder van dit
verbod de toegang tot het Philips Stadion en/of PSV Campus De Herdgang Eindhoven voor de
duur van maximaal tien jaar worden ontzegd.
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Voorts zal de overtreder een boete van maximaal € 15.000,00 aan PSV verbeuren. Het
boetebedrag zal door PSV worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het Philips
Stadion en/of PSV Campus De Herdgang.
Overtreding van dit verbod is niet vatbaar voor korting of alternatieve afhandeling.
Behoudens vorenstaande behoudt PSV zich onverminderd het recht voor om de eventuele
gevolgschade, bijvoorbeeld sancties van KNVB/UEFA/FIFA of gelaedeerden, te verhalen op de
veroorzaker.
Artikel 7
Het is verboden zich in het Philips Stadion en/of op PSV Campus De Herdgang Eindhoven te
gedragen op een wijze die anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren.
Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van zichzelf of anderen te
scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen.
Artikel 8
Zowel in het Philips Stadion alsmede op PSV Campus De Herdgang Eindhoven geldt een
rookverbod. Dit betekent dat het zowel in alle binnenruimten alsmede overal elders in het Philips
Stadion en op PSV Campus De Herdgang Eindhoven verboden is te roken. Dit verbod geldt voor
wat betreft het Philips Stadion op wedstrijddagen vanaf binnenkomst in het Philips Stadion,
gedurende de wedstrijd tot aan het verlaten van het Philips Stadion. Op PSV Campus De
Herdgang Eindhoven geldt op alle dagen een algeheel rookverbod.
Artikel 9
Wanneer tijdens een evenement naar het oordeel van PSV blijkt dat een bezoeker zodanig onder
invloed is van alcoholhoudende drank en/of drugs of zich zodanig gedraagt, dat daardoor de orde
en veiligheid van hem/haar en/of anderen kan worden bedreigd, zal de betreffende bezoeker
worden verwijderd uit het Philips Stadion c.q. PSV Campus De Herdgang Eindhoven.
Artikel 10
Het meevoeren, voorhanden hebben of tonen van spandoeken of andere voorwerpen met naar het
oordeel van PSV discriminerende, aanstootgevende of kwetsende teksten en/of tekens is ten
strengste verboden. Dergelijke spandoeken/voorwerpen worden in beslag genomen c.q. verwijderd
en nadien vernietigd.
Artikel 11
Het gooien in het Philips Stadion en/of op PSV Campus De Herdgang Eindhoven met enig
voorwerp en/of vloeistof is verboden. Aan degene die handelt in strijd met dit verbod zal op basis
van de KNVB Standaardvoorwaarden een landelijk stadionverbod worden opgelegd. Tevens
verbeurt de overtreder de daaruit voortvloeiende boete.
Indien het gegooide voorwerp en/of de vloeistof op het speelveld terecht komt dan wel er een
speler of een official daardoor wordt geraakt zal de overtreder van dit verbod op basis van hetgeen
onder artikel 30 van dit reglement is bepaald de toegang tot het Philips Stadion en/of PSV Campus
De Herdgang Eindhoven voor de duur van maximaal tien jaar worden ontzegd.
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Voorts zal de overtreder een boete van maximaal € 15.000,00 aan PSV verbeuren. Het
boetebedrag zal door PSV worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het Philips
Stadion en/of PSV Campus De Herdgang.
Overtreding van dit verbod is niet vatbaar voor korting of alternatieve afhandeling.
Behoudens vorenstaande behoudt PSV zich onverminderd het recht voor om de eventuele
gevolgschade, bijvoorbeeld sancties van KNVB/UEFA/FIFA of gelaedeerden, te verhalen op de
veroorzaker.
Artikel 12
Het is verboden om enig wapen als bedoeld in artikel 3 te dragen en/of voorhanden te hebben.
Indien door het veiligheidspersoneel bij een bezoeker een wapen in bezit wordt aangetroffen zal
hij/zij direct aan de politie worden overgedragen.
Artikel 13
Het is verboden om drugs als bedoeld in artikel 3 te gebruiken en/of voorhanden te hebben. Indien
door het veiligheidspersoneel bij een bezoeker drugs in bezit worden aangetroffen zal hij/zij
alsmede de bij hem/haar aangetroffen drugs direct aan de politie worden overgedragen.
Artikel 14
Het is verboden om vuurwerk als bedoeld in artikel 3 af te steken en/of voorhanden te hebben.
Indien door het veiligheidspersoneel bij een bezoeker vuurwerk in bezit wordt aangetroffen zal
hij/zij alsmede het bij hem/haar aangetroffen vuurwerk direct aan de politie worden overdragen.
Artikel 15
Ongeoorloofde voorwerpen/materialen kunnen door het veiligheidspersoneel worden ingenomen
tegen afgifte van een bewijs van ontvangst. Ingenomen voorwerpen/materialen kunnen na afloop
van de wedstrijd of evenement tegen inlevering van het genoemde bewijs van ontvangst bij de
betreffende uitgang worden afgehaald. Niet opgehaalde voorwerpen/materialen worden na 1 week
vernietigd zonder dat de bezoeker hierdoor PSV en/of haar functionarissen c.q. medewerkers
aansprakelijk kan stellen.
Artikel 16
a. Het is verboden beeld- en/of geluidsopnamen te maken (en/of daaraan mee te werken) van
(enige activiteit van) het evenement en/of van de aanwezige bezoekers voor enig ander
doel dan gebruik in de privésfeer. Dit geldt niet voor, naar het oordeel van de organisator,
bevoegde- c.q. geaccrediteerde persfotografen, -filmers of journalisten voor zover deze de
grenzen van hun accreditatie niet overschrijden;
b. Fototoestellen, filmtoestellen, audioapparatuur of andere technische hulpmiddelen mogen
slechts worden meegenomen door de bezoeker nadat is gebleken dat zij niet geschikt zijn
voor, of gebruikt worden ten behoeve van professionele aanwending;
c. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, internet of
mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.
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Artikel 17
Opnames kunnen tevens worden ingezet voor commerciële doeleinden. Bezoekers aan het Philips
Stadion en/of PSV Campus De Herdgang Eindhoven:
a. erkennen dat het evenement een publiek, openbaar of besloten en/of commercieel evenement is;
b. stemmen in met opname en/of gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en/of afbeelding
door middel van al dan niet live uitgezonden of opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto's of andere huidige of toekomstige media technologieën, en doen afstand van zijn/haar portretrecht waarbij hij/zij herkenbaar in
beeld komt;
c. geven onvoorwaardelijk toestemming tot het gebruik zoals bedoeld in sub b) om niet, voor
onbepaalde tijd en wereldwijd;
d. stellen noch het Philips Stadion, PSV Campus De Herdgang Eindhoven noch PSV, noch
partijen die met toestemming van PSV, het Philips Stadion en/of PSV Campus De
Herdgang Eindhoven gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet
commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het gebruik van dit beeld- en/of geluidsmateriaal;
e. erkennen dat beelden/opnames van onregelmatigheden, ongevallen of andere gebeurtenissen in of in de omgeving van het Philips Stadion en/of PSV Campus De Herdgang Eindhoven door PSV aan derden (inclusief politie) ter beschikking kunnen worden gesteld.
Artikel 18
Het toegangsbewijs voor een evenement in het Philips Stadion en/of PSV Campus De Herdgang
Eindhoven geeft recht tot toegang tot het op het toegangsbewijs vermelde deel van de tribune
en/of (binnen) ruimten. De houder van het toegangsbewijs is verplicht plaats te nemen op de
zitplaats als vermeld op het toegangsbewijs. Het is niet toegestaan zich te begeven naar of te
bevinden in andere delen en/of ruimten, behoudens publieke ruimten, van het Philips Stadion en/of
PSV Campus De Herdgang Eindhoven.
Artikel 19
De bezoeker aan het Philips Stadion en/of PSV Campus De Herdgang Eindhoven:
a. vergewist zich van de vluchtwegen die voor hem/haar van toepassing zijn in geval van een
calamiteit en/of ontruiming;
b. maakt geen gebruik van liften in geval van brand, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van het veiligheidspersoneel;
c. dient vluchtwegen, vluchtdeuren en/of poorten alsmede trappen en loopruimten of bordessen vrij te houden;
d. erkent dat indien hij/zij zich hieraan niet houdt, hij/zij verwijderd kan worden uit het Philips
Stadion en/of PSV Campus De Herdgang Eindhoven.
Artikel 20
De bezoeker aan het Philips Stadion en/of PSV Campus De Herdgang Eindhoven kan door het
veiligheidspersoneel en/of de politie gevraagd worden zich te legitimeren. Indien de bezoeker
hieraan geen gevolg geeft kan hij/zij uit het Philips Stadion en/of PSV Campus De Herdgang
Eindhoven verwijderd worden of kan hem/haar de toegang hiertoe worden geweigerd.
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Voorts kan hij/zij op grond van de Wet op de identificatieplicht voor verder onderzoek worden
overgedragen aan de politie.
Artikel 21
Overeenkomstig de voorwaarden verstrekking (seizoen) clubcard is het de houder/bezitter van
toegangskaarten verboden:
a. toegangskaarten aan derden te verkopen, dan wel aan bezoekers van de tegenpartij te verstrekken;
b. in het geval de houder/bezitter van een (seizoen) clubcard toegangskaarten koopt, dan wel
toegangskaarten laat kopen en deze toegangskaarten vervolgens aan derden verstrekt/verkoopt, dan wel aan derden laat verstrekken blijft de oorspronkelijke houder/bezitter tevens
verantwoordelijk voor de gedragingen van de persoon, die met behulp van voornoemde
toegangskaart het Philips Stadion en/of PSV Campus De Herdgang Eindhoven betreedt;
c. in het geval van een evenement zal de organisator beslissen over de te ondernemen stappen tegen de persoon of personen welke toegangskaarten aan derden verkopen/verstrekken, een en ander voor zover de Wet niet reeds hierin voorziet. Bij constatering van frauduleus handelen zal te allen tijden aangifte gedaan worden bij de politie.
Het vorenstaande geldt tevens in het geval met behulp van de (seizoen) clubcard
toegangsbewijzen worden gekocht bij officiële door PSV en/of KNVB aangewezen c.q.
geaccepteerde verkoopadressen c.q. verkoopmethodieken (waarbij de bezoeker tevens zelf
verantwoordelijk is voor het in ontvangst nemen van de juiste, met de eigen (seizoen) clubcard
gekochte, toegangskaart bij voornoemde instelling).
Artikel 22
Een bezoek aan het Philips Stadion met de toegangskaarten van een businessroomhouder kan
slechts plaatsvinden indien tenminste één persoon (in de hoedanigheid van gastheer/-vrouw) van
de betreffende businessroomhouder aanwezig is. Er mogen tijdens een evenement op het terras
van een businessroom niet meer personen aanwezig zijn dan het aantal vaste stoelen op het
terras.
Artikel 23
Een bezoeker van het Philips Stadion en/of PSV Campus De Herdgang Eindhoven die in het bezit
is van een door PSV uitgegeven parkeerkaart is verplicht deze ter controle te tonen aan het
veiligheidspersoneel. Ingeval van weigering kan hem/haar de toegang tot de betreffende
parkeerplaats worden ontzegd of kan de in bezit zijnde parkeerkaart worden ingetrokken.
Geconstateerd misbruik van de parkeerkaart leidt tot inname van de parkeerkaart en verval van
eventuele (daaraan gekoppelde) rechten.
Artikel 22
Het is in en rondom het Philips Stadion en/of PSV Campus De Herdgang Eindhoven zonder door
of vanwege PSV verleende toestemming en onder voorwaarde van overheidswege vereiste
vergunningen niet toegestaan om:
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a. handelswaren, waaronder doch niet uitsluitend (alcoholhoudende) dranken, etenswaren,
souvenirartikelen, T-shirts, sjaals en vlaggetjes (inclusief de daarbij behorende verpakkingen, (plastic) glazen en dergelijke), te verkopen - dan wel aan te bieden - of met het oog
daarop aanwezig hebben van mobiele diensten;
b. bij vaststelling dat wordt gehandeld in strijd met bovenstaande behoudt PSV zich het recht
voor, al dan niet met behulp van inschakeling van het bevoegde gezag, de verkoop te doen
staken.
Artikel 25
Evenementen vinden zoveel mogelijk plaats op de op het toegangsbewijs vermelde dag(en) en
tijdstip(pen). De organisator behoudt zich echter te allen tijde het recht voor ter zake wijzigingen
aan te brengen dan wel fouten te herstellen, indien dit naar diens oordeel nodig is.
De afgelasting, het staken of het niet volledig uitvoeren van een evenement dan wel het op grond
van een uitspraak van een tuchtrechtelijk orgaan, een voetbalbond of het openbaar gezag
uitvoeren van een evenement zonder publiek geeft de bezoeker geen recht op restitutie van (enig
deel van) de prijs van een toegangsbewijs of andere compensatie. Dit geldt ook indien er sprake is
van het verplaatsen van een evenement in tijd of locatie of een beslissing van een bevoegde
(instantie) dat het evenement (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden.
Artikel 26
Indien de bezoeker aan het Philips Stadion en/of op PSV Campus De Herdgang Eindhoven de
toegang is ontzegd door middel van een stadionverbod en hij/zij toch aldaar aanwezig is bij een
wedstrijd en/of evenement, zal bezoeker onmiddellijk worden verwijderd en worden overgedragen
aan de politie. Door PSV zal aangifte worden gedaan ter zake van erf/huisvredebreuk en het reeds
aan de bezoeker opgelegde stadionverbod zal worden verlengd.
Artikel 27
Het is bezoekers verboden zich in het Philips Stadion en/of op PSV Campus De Herdgang
Eindhoven schuldig te maken aan racisme en/of discriminatie door onder meer spreekkoren,
spandoeken dan wel via andere middelen waarmee een dergelijke boodschap kan worden
verspreid zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, sociale media.
Op basis van hetgeen onder artikel 30 van dit reglement is bepaald zal de overtreder van dit
verbod de toegang tot het Philips Stadion en/of PSV Campus “De Herdgang” Eindhoven voor de
duur van maximaal tien jaar worden ontzegd.
Voorts zal de overtreder een boete van maximaal € 15.000,00 aan PSV verbeuren. Het
boetebedrag zal door PSV worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het Philips
Stadion en/of PSV Campus De Herdgang.
Overtreding van dit verbod is niet vatbaar voor korting of alternatieve afhandeling.
Behoudens vorenstaande behoudt PSV zich onverminderd het recht voor om de eventuele
gevolgschade, bijvoorbeeld sancties van KNVB/UEFA/FIFA of gelaedeerden, te verhalen op de
veroorzaker.
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Artikel 28
Het is niet toegestaan buiten daartoe aangewezen plaatsen fietsen te plaatsen in of nabij het
Philips Stadion en/of op PSV Campus De Herdgang Eindhoven waardoor gevaar of hinder kan
ontstaan. Aanwijzingen hieromtrent van het veiligheidspersoneel en/of de politie dienen te worden
opgevolgd. Indien fietsen dusdanig zijn geplaatst dat zij gevaar of hinder opleveren zullen deze
worden verplaatst dan wel verwijderd.
Artikel 29
PSV dan wel het Philips Stadion behoudt zich het recht voor om reclame-uitingen, waaronder
reclame-uitingen die verband houden met dan wel het gevolg zijn van directe dan wel indirecte
reclameacties/ reclamehandelingen van een niet rechtstreeks aan de organisator gelieerde
sponsor, te weren uit het Philips Stadion c.q. vanaf het stadionterrein en/of PSV Campus De
Herdgang Eindhoven.
Artikel 30
Overtredingen en/of handelingen in strijd met de bepalingen uit onderhavig Huishoudelijk
Reglement worden per overtreding bestraft met een geldboete van maximaal € 15.000,-- en/of
verwijdering uit het Philips Stadion en/of van PSV Campus De Herdgang Eindhoven en/of een
stadionverbod voor bepaalde of onbepaalde tijd, onverminderd het recht van PSV om de ontstane
schade (ten gevolge van onder meer vernieling, beschadiging, spreekkoren, betreden van het
speelveld etc.) integraal te verhalen op de veroorzaker (s) of andere personen die hiervoor
aansprakelijk zijn.
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