RICHTLIJNEN ABONNEMENTENVERKOOP via FCB Friends
Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke en soms onzekere maatregelen.
CLUB gaf reeds een kort antwoord op vele bekommernissen waar supporters vandaag mee zitten.
Neem gerust een kijkje: https://www.clubbrugge.be/nl/nieuws/then-now-always-will-you-walk-us
Kortom, als supporter weerhoudt er ons niets onze abonnementen te verlengen tijdens de
voorrangsperiode voor abonnees die op 17/5 verloopt.
Belangrijke algemene regel: Wij kunnen enkel voor jullie iets regelen binnen de periode tot 17/5. Na
17/5 dienen jullie alles zelf te regelen!
Hieronder trachten wij een duidelijk overzicht te geven wat u dient te doen in welke situatie.
Opdat alles vlot en veilig kan verlopen, vragen wij jullie zich hieraan strikt/duidelijk en vooral STIPT
aan te houden.
Je zal merken dat wij een email (info@fcb-friends.be) aanmaakten, waar jullie terecht kunnen met
jullie vragen/wensen. Echter is dit niet de bedoeling dat wij hier een full time webmaster op zetten
om bevestigingen van betalingen enzo door te sturen… Volg onderstaande stappen strikt en jullie
abo wordt jullie in de loop van juni/juli zeker bezorgd!
Prijzen abonnementen vinden jullie terug in bijgevoegde foto. VOEG telkens ook de bijdrage
(50 €) voor je CLUB-ID toe.
Bijvoorbeeld: Abonnement Kristof Decat in vak 114 (€ 335) + CLUB ID (€ 50) = € 385 over te schrijven
OPGELET: BETALINGEN dienen ONS te bereiken uiterlijk tegen 13/5 op het bekende nummer
FCB Friends BE16 7370 3076 1874
Wees je er van bewust dat nog niet elke bank met instant payments werkt en schrijf dus tijdig over.
NO MONEY / NO ABO
De verschillende situaties:
IK HEB reeds een club abonnement OP MIJN NAAM EN WENS DIT TE BEHOUDEN
➔ Ik betaalde reeds mijn abonnement voorafgaand aan vandaag met betaling van het juiste
bedrag (ABO + CLUB ID) op de rekening van FCB Friends.
OK jullie hoeven NIETS meer te doen!
➔ Ik zorg ervoor dat het juiste bedrag (ABO + CLUB ID) voor mijn nieuw abonnement + CLUB ID
voor 15/5 op de rekening van FCB Friends staat.
Wij zorgen ervoor dat jullie abonnement verlengd wordt.
IK HEB een club abonnement EN WENS DIT NIET TE BEHOUDEN
➔ Gelieve ons ASAP dit te laten weten via info@fcb-friends.be
Wij hebben jullie gegevens nodig in functie van eventuele wissels en nieuwe abonnees
binnen onze supportersclub.

Ik HEB een club abonnement op mijn naam, maar wens te VERWISSELEN
➔ Wissels kunnen geregeld worden door FCB Friends, echter zijn enkel mogelijk met abo’s
binnen de supportersclub tot 17/5, en dit voor plaatsen die tegen 17/5 niet werden
verlengd.
Uiteraard staat het je vrij tussen 20/5 en 24/5 dit zelf te regelen, echter geeft dit geen
garantie meer op jullie huidige of een nieuwe plaats.
Plaatsen die tegen 17/5 niet zijn bevestigd worden allen vrijgegeven.
Stel jullie vraag gerust: info@fcb-friends.be
Ik HEB GEEN club abonnement, maar wens een NIEUW.
➔ Nieuwe abo’s kunnen door FCB Friends geregeld worden met abo’s vanuit de supportersclub
die tegen 17/5 niet werden verlengd.
Uiteraard staat het je vrij ook hier na 25/5 dit zelf te regelen, echter geeft dit geen garantie
op een nieuwe plaats
Stel uw vraag gerust: info@fcb-friends.be

Wij hopen jullie hiermee van dienst te zijn en kijken er enorm uit om samen met jullie naar het eerste
‘GEMASKERD’ Bal te gaan.
Stay Safe
Bestuur FCB Friends

