Info tbv Certificaathouders voor het seizoen 2017-2018:
1. De Stichting En Un Momento d’ADO heeft onlangs de Overeenkomst met ADO verlengd
tot en met het seizoen 2019-2020;
2. De Stichting geeft B-Certificaten uit (lees: stoelen), met een jaarprijs van
• € 5.000,- (= indien er voor 1 jaar getekend wordt) resp.
• € 4.875,- (= indien er voor 2 jaar getekend wordt, dus tm 2018-2019, dan dus beide
seizoenen € 4.875,- per stoel).
• € 4.800,- (= indien er voor 3 jaar getekend wordt, dus tm 2019-2020, dan dus alle 3
seizoenen € 4.800,- per stoel).
Bij afname van 5 stoelen of meer: individuele korting, nader te bespreken;
De hierboven genoemde prijzen zijn incl. drank tijdens de wedstrijden en excl. BTW en
eten/buffet;
3. Ook al gaat een Certificaathouder een overeenkomst (of afspraak anderszins) aan voor
een Certificaat cq stoel en/of Staanplaats voor een vaste periode van 1 resp 2 jaar, het is
altijd verplicht om die afspraak resp. overeenkomst steeds schriftelijk op te zeggen.
Zonder tijdige opzegging loopt de afspraak/ overeenkomst weer door voor steeds 1 jaar
tegen dezelfde condities/voorwaarden etc.
De afspraak/overeenkomst kan steeds worden opgezegd tegen het einde van de
overeengekomen periode (= steeds 30 juni van een jaar), met inachtneming van een
opzegtermijn van 4 maanden, dus steeds voor 1 maart van het betreffende jaar.
Een afspraak/overeenkomst van 1 jaar, eindigend op 30-6-2018, moet dus worden
opgezegd voor 1 maart 2018. In geval van 2 jaar: voor 1 maart 2019 etc.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de Business Box gezamenlijk besluit om te stoppen met
ADO, in dat geval stopt ook de overeenkomst met de Certificaathouder;
4. Een nieuwe Certificaathouder en/of Staanplaatshouder cf artikel 7, betaalt een eenmalig
entreegeld van € 500,- excl. BTW, ongeacht het aantal Certificaten cq Staanplaatsen;
5. Indien er voor een wedstrijd stoelen en/of Staanplaatsen over zijn, kan een
Certificaathouder en/of Staanplaatshouder per wedstrijd extra stoelen resp.
Staanplaatsen bijbestellen/bij kopen voor de volgende prijzen:
• € 180,- per stoel voor een thuiswedstrijd tegen Ajax, Feijenoord en PSV;
• € 160,- per stoel voor alle andere thuiswedstrijden;
• € 140,- voor een thuiswedstrijd tegen Ajax, Feijenoord en PSV;
• € 130,- voor alle andere thuiswedstrijden;
Prijzen zijn excl. BTW en eten/buffet, en inclusief een dranktegoed van € 15,- voor een
stoel en € 10,- voor een Staanplaats;
De aanvraag van extra kaarten dient via de website te worden ingediend, op=op! De
betreffende aanvraag wordt in behandeling genomen en bevestigd. Pas na ontvangst van
de bevestiging heeft de aanvrager recht op de aangevraagde extra kaarten;
6. Naast de “losse” Staanplaatsen per wedstrijd is het ook mogelijk voor Certificaathouders
(dus in het bezit van minimaal 1 stoel), om, naast hun zitplaatsen/stoelen, voor het gehele
seizoen een “vaste” Staanplaats te kopen, tegen een eenmalige betaling vooraf.

Deze kaart is dan geldig voor alle competitie-thuiswedstrijden (= 17), alsmede voor
eventuele beker-thuiswedstrijden (aantal:?), en geeft alsdan zekerheid dat iemand voor
alle wedstrijden een extra kaart heeft;
De prijs voor een dergelijke kaart bedraagt voor het seizoen 2017-2018 € 1.950,-, incl.
drank tijdens de wedstrijden en exclusief BTW en catering/lunch/diner, vooraf te betalen, gelijk met
de “hoofdsom”.
7. Indien een partij (nog) geen Certificaten cq stoelen wenst resp. heeft, is het ook mogelijk
om alleen vaste Staanplaatsen te nemen, maar dan wel, tijdens het 1ste jaar van
lidmaatschap, met een tegenwaarde van minimaal 1 stoel ad € 5.000,-. (= dus 2
Staanplaatsen voor € 5.000,-). Vanaf het 2de jaar gelden vervolgens voor die
Staanplaatsen de in punt 8 genoemde prijzen; Voor iemand die geen Certificaten/ stoelen
heeft, geldt een afname van minimaal 2 Staanplaatsen;
8. Per 2 Certificaten/stoelen is er 1 P2-kaart beschikbaar;
Heeft een Certificaathouder naast minstens 1 stoel ook vaste Staanplaatsen (zie punt 8),
dan geldt in principe: Per 3 extra Staanplaatsen 1 (extra) P2-kaart;
Heeft een partij geen Certificaten/stoelen, maar alleen Staanplaatsen (zie punt 7):
Per 5 Staanplaatsen 1 P2-kaart;
9. Iedere Certificaathouder krijgt een eigen profiel op de website van
www.unmomentodado.nl . Via deze website kunnen Certificaat en/of Staanplaatshouders
zich aan- of afmelden voor wedstrijden en het lunch/diner (-buffet.)
10. Mocht een Certificaathouder voor een bepaalde wedstrijd geen gebruik maken van zijn
kaarten, dan wordt het zeer op prijs gesteld als dit tijdig wordt doorgegeven, zodat we
deze kaarten eventueel eenmalig kunnen doorverkopen aan mede-Certificaathouders
en/of aan derden. Deze opbrengst komt dan weer ten goede aan de Stichting;
11. Certificaathouders hoeven zich niet aan te melden voor een wedstrijd. Als ze niets laten
weten, liggen de kaarten gewoon klaar. Alleen als ze extra kaarten wensen, moet dit
worden aangevraagd.
Certificaathouders, die gebruik willen maken van het lunch/dinerbuffet dienen zich hiervoor
uiterlijk 4 dagen voor de betreffende wedstrijd aan te melden via de website. Als ze niets
laten weten, eten ze niet mee. De prijs voor het eten is zo’n € 37,50 a € 47,50 pp excl.
BTW, op basis van het nieuwe VIP-concept dat we met ADO hebben afgesproken (show
cooking, externe restaurants etc);
12. Een Certificaathouder heeft het recht om, per seizoen, 1 dag per Certificaat/stoel (of per
3 Staanplaatsen) de Business Box met korting te huren op niet-wedstrijddagen,
bijvoorbeeld voor een feestje, kerstborrel, receptie etc.
Normaal kost bijvoorbeeld Un Momento D’ADO per dagdeel € 850,- excl. BTW, en excl.
schoonmaak. Voor Certificaathouders is dit dan (per Certificaat 1x) € 350,- excl. BTW,
maar wel incl. schoonmaak etc. Voor overige verhuur geldt een korting van 25% op de
normale verhuurprijzen;
13. Gedurende alle wedstrijden en verhuursituaties hebben we steeds zo’n 4 a 5
medewerk(st)ers cq vrijwilligers rondlopen. Afgesproken is om de fooi gezamenlijk te
incasseren, zodat je niet steeds met klein geld hoeft rond te lopen. De fooi/tip is
vastgesteld op eenmalig € 100,- per Certificaat / Staanplaats per seizoen, deze zal
worden gefactureerd, tezamen met de “hoofdsom”;
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