
PSV biedt in seizoen 2022-2023 één type nieuwe seizoenkaart 
aan; de PSV Seizoen Club Card. Huidige houders van een Seizoen 
Club Card All-in 2021-2022 hebben nog één seizoen de mogelijk-
heid hun All-in seizoenkaart te verlengen. 

Toegang
De PSV Seizoen Club Card geeft alleen recht op toegang tot het 
Philips Stadion indien het eerste elftal (mannen) van PSV een 
thuiswedstrijd in de Eredivisie speelt, waarbij het van overheids-
wege is toegestaan dat 35.000 toeschouwers deze wedstrijd 
bezoeken. Bij de aankoop van een Seizoen Club Card 2022-2023, 
stem je er mee in dat jij géén recht op toegang hebt tot het Philips 
Stadion indien de overheid of veiligheidsdriehoek bepaalt dat een 
wedstrijd met beperkt of geen publiek gespeeld moet worden. 
PSV garandeert dan ook geen toegang tot een minimaal aantal 
wedstrijden. 

Indien er door de overheid, veiligheidsdriehoek of de KNVB aanwij-
zingen worden verstrekt of voorwaarden worden gesteld voor het 
verkrijgen van de door PSV vereiste evenementenvergunning, stem 
je er mee in dat deze aanwijzingen of voorwaarden van toepassing 
zijn op de toegang tot het Philips Stadion. PSV kan je vragen om je 
aan de verplichte overheidsaanwijzingen of -maatregelen te hou-
den. Als je dat niet doet, dan kan PSV je de toegang tot het Philips 
Stadion weigeren.

Restitutie
Voor ieder Eredivisie-thuisduel waarvoor PSV vanwege covid-19 
gerelateerde overheidsmaatregelen geen toegang kan verstrek-
ken, ontvangen seizoenkaarthouders een restitutie van 100%. Per 
gemiste wedstrijd is dit 1/17e deel van de prijs van de Seizoen Club 
Card. Kaarthouders hebben geen recht op compensatie wanneer zij 
zelf niet aan de verplichte aan covid-19 gerelateerde overheidsaan-
wijzingen of -maatregelen willen of kunnen voldoen. De restitutie 
wordt aan het eind van het seizoen uitgekeerd, in de vorm van een 
PSV-voucher of cashback. Voor het missen van Europese wedstrij-
den, duels om de KNVB Beker en vriendschappelijke duels wordt 
geen compensatie geboden.

Beperkt publiek 
Indien er wedstrijden in het Philips Stadion worden gespeeld met 
beperkte aanwezigheid van publiek (bijvoorbeeld bij een 1.5 meter 
maatregel), dan geeft de PSV Seizoen Club Card géén recht op 
toegang tot alle wedstrijden in de Eredivisie. Voor deze wedstrijden 
waarvoor PSV je (vanwege overheidsmaatregelen gerelateerd aan 
covid-19) geen toegang kan verstrekken, is de eerdergenoemde 
restitutieregeling van toepassing.  Het is het streven van PSV om al 
haar seizoenkaarthouders een gelijk aantal Eredivisie-wedstrijden 
te laten bezoeken. PSV administreert of het je in de gelegenheid 
heeft gesteld om een wedstrijd in het Philips Stadion bij te wonen. 
De administratie van PSV is leidend (behoudens sluitend tegenbe-
wijs) in de berekening van de restitutie. 

Voorbeeld: Indien PSV, door een beperkte capaciteit van het Philips 
Stadion, je in seizoen 2022-2023 in totaal vijftien Eredivisie thuis-
wedstrijden kan aanbieden, is de restitutie conform de bovenstaan-
de restitutieregeling 2/17e deel van de prijs van je Seizoen Club 
Card, ongeacht of je de wedstrijden daadwerkelijk bezocht hebt. 
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PSV Seizoen Club Card
Toegang 
De PSV Seizoen Club Card geeft alleen toegang tot thuiswed-
strijden in de Eredivisie (mits de overheid bepaalt dat het is 
toegestaan dat 35.000 toeschouwers deze wedstrijd bezoeken) 
en géén toegang tot wedstrijden van PSV in KNVB Beker, UEFA-
clubcompetities en vriendschappelijke wedstrijden. De houders van 
een Seizoen Club Card hebben voor de stoel van hun seizoenkaart 
het eerste recht om een toegangskaart te kopen voor de UEFA-
clubcompetities en KNVB Beker-wedstrijden. 

Restitutie 
Indien PSV je (vanwege overheidsmaatregelen gerelateerd aan 
covid-19) geen toegang kan verstrekken bij wedstrijden in de Eredi-
visie, dan is de eerder genoemde restitutieregeling van toepassing. 
Je stemt er dan ook mee in dat PSV per Eredivisie-duel waar PSV 
je geen toegang kan verstrekken, jou 1/17e deel van de prijs van 
jouw Seizoen Club Card uitkeert, in de vorm van een PSV-voucher 
of cashback. 

Resale
Resale van je PSV Seizoen Club Card via het PSV resale platform 
is alleen mogelijk voor thuiswedstrijden in de Eredivisie waarbij is 
toegestaan dat 35.000 toeschouwers deze wedstrijd bezoeken. 

PSV Seizoen Club Card All-in
In 2020 kregen seizoenkaarthouders van het seizoen 2019-2020 de

mogelijkheid een Seizoen Club Card All-in af te nemen. Zoals beloofd 

kunnen All-in kaarthouders van 2020 deze kaart ook nog voor seizoen 2022-

2023 verlengen. Hierbij wordt geen prijsverhoging doorgevoerd. Seizoen-

kaarthouders die in 2020 géén PSV Seizoen Club Card All-in bij PSV hebben 

afgenomen, kunnen kunnen dit type seizoenkaart nu ook niet bestellen.

Toegang 
De PSV Seizoen Club Card All-in geeft toegang tot alle thuiswed-
strijden van PSV in het Philips Stadion (Eredivisie, KNVB Beker, 
UEFA-clubcompetities en vriendschappelijk), mits de overheid 
bepaalt dat het is toegestaan dat 35.000 toeschouwers deze 
wedstrijd bezoeken. 

Toegang tot KNVB Beker, UEFA-clubcompetities en vriendschap-
pelijke wedstrijden wordt enkel verleend aan kaarthouders die 
voorafgaand aan het thuisduel online een gratis toegangsticket 
hebben gedownload. Kaarthouders worden hier per wedstrijd tijdig 
over geïnformeerd. Voor deze wedstrijden kan het zijn dat jouw ei-
gen plaats wegens reeds bestaande overeenkomsten met de UEFA 
of sponsoren niet beschikbaar is. Er wordt in dat geval automa-
tisch naar een alternatief gezocht. Indien wedstrijden in het kader 
van KNVB Beker, UEFA-clubcompetities en vriendschappelijk met 
beperkt publiek gespeeld dienen te worden, krijgen houders van een 
Seizoen Club Card All-in (voordat PSV overgaat tot vrije verkoop) als 
eerste de mogelijkheid een ticket te bestellen.

Restitutie 
Indien PSV je (vanwege overheidsmaatregelen gerelateerd aan 
covid-19) geen toegang kan verstrekken bij wedstrijden in de Ere-
divisie, is de eerder genoemde restitutieregeling van toepassing. 
Je stemt er dan ook mee in dat PSV per Eredivisieduel waar PSV je 
geen toegang kan verstrekken, je 1/17e deel van de prijs van jouw 
Seizoen Club Card uitkeert, in de vorm van een PSV-voucher of 
cashback. Voor het missen van Europese, KNVB Beker en vriend-
schappelijke duels wordt geen additionele compensatie geboden. 

Resale
Resale van je PSV Seizoen Club Card All-in via het PSV resale 
platform is voor de houders van een PSV Seizoen Club Card All-in 
alleen mogelijk voor thuiswedstrijden in de Eredivisie waarbij is 
toegestaan dat 35.000 toeschouwers deze wedstrijd bezoeken. 
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