ACTIEREGLEMENT VDK-KORTING
KAA GENT ABONNEMENTEN 2017-2018

GIROPLUS KAARTHOUDERS
Bij betaling van een KAA Gent jaarabonnement voor de reguliere competitie van het voetbalseizoen 20172018 met uw GiroPlus-bankkaart, geniet u een korting van 25 euro op de geldende abonnementsprijzen.
Deze korting geldt enkel voor tribune 1, 2 en tribune 3.
De korting is niet geldig voor tribune 4, de bezoekerstribune en
business seats. Ze is evenmin van toepassing op parkings of vip-formules. Het absolute bodemtarief na
verrekening van de VDK-korting bedraagt 100 euro per abonnement.
Deze korting is geldig zolang er abonnementen voor de betrokken tribunes beschikbaar zijn en uiterlijk tot
30 september 2017.
De korting wordt enkel verleend bij aankoop van een jaarabonnement voor KAA Gent en geldt uitsluitend bij
betaling van dit abonnement met de eigen GiroPlus-bankkaart aan de loketten/terminals van de Ghelamco
Arena of bij online hernieuwing van een bestaand ‘VDK-kortingabonnement’.
Abonnement en bankkaart moeten op dezelfde naam staan.
De korting is enkel geldig voor natuurlijke personen. Maximum één korting per persoon per abonnement
en per VDK-bankkaart. De VDK-korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen of promoties.
JOVO KAARTHOUDERS
Bij betaling van een KAA Gent jaarabonnement voor de reguliere competitie van het voetbalseizoen 20172018 met uw Jovo-bankkaart (VDK-jongerenbankkaart van 12 tot 23 jaar), geniet u een korting van 50 euro
op de geldende abonnementsprijzen.
De korting geldt enkel voor tribune 2, tribune 3 en tribune 4.
De korting geldt niet voor tribune 1, de bezoekerstribune en business seats. Ze is evenmin van toepassing
op parkings of vip-formules. Het absolute bodemtarief na verrekening van de VDK-korting bedraagt 100
euro per abonnement. Kinderen jonger dan 16 jaar genieten in tribune 4 uiteraard wel van het geldende
voordeeltarief van 45 euro.
Deze korting is geldig zolang er abonnementen voor de betrokken tribunes beschikbaar zijn en uiterlijk tot
30 september 2017. De korting wordt enkel verleend bij aankoop van een jaarabonnement voor KAA Gent
en geldt uitsluitend bij betaling van dit abonnement met de eigen Jovo-bankkaart aan de loketten/terminals
van de Ghelamco Arena of bij online hernieuwing van een bestaand ‘VDK/Jovo-kortingabonnement’.
Abonnement en bankkaart moeten op dezelfde naam staan. De korting is enkel geldig voor natuurlijke
personen. Maximum één korting per persoon per abonnement en per Jovo-bankkaart. De VDK-korting is
niet cumuleerbaar met andere kortingen of promoties.
Er worden geen uitzonderingen toegestaan op bovenvermelde voorwaarden. Er wordt dus geen terugbetaling voorzien indien, om welke reden dan ook, de betaling niet met een VDK-bankkaart gebeurt.
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