
 

 

 

 

 
 

SPELREGELS  voor de bezoekers van wedstrijden van MVV Maastricht in Stadion de Geusselt 
 
1. U bent van harte welkom in Stadion de Geusselt  indien u in het bezit bent van een geldig 
toegangsbewijs én een geldig persoonlijk ID-bewijs. U neemt plaats op de voor u bestemde plaats en 
houdt looppaden en trappen vrij. 
Door het stadion te betreden accepteert u het Huishoudelijk Reglement van MVV Maastricht en de 
Standaardvoorwaarden van de KNVB, inclusief de straffen bij regelovertreding. Deze 
Standaardvoorwaarden zijn geldig in heel Nederland.  
 
2. In en rond het stadion volgt u de aanwijzingen van Stewards en Politie op. 
 
3. Voor, tijdens en na de wedstrijd gedraagt u zich vanuit respect naar elke andere persoon en diens 
eigendom. 
 
4. Om het ontstaan van geweld uit te sluiten en om ongelukken te voorkomen, neemt u geen  
voorwerpen mee het stadion in die kunnen worden gebruikt om een ander letsel toe te brengen.  
 
5. Vuurwerk neemt u niet mee naar het stadion. 
 
6. Stewards en Politie hebben de bevoegdheid u te controleren op alle spullen die u het stadion in 
brengt. U neemt geen alcohol en/of drugs mee. 
 
7. Indien u onder invloed van alcohol en/of drugs bent, wordt u de toegang tot het stadion ontzegd. 
 
8. U gooit alleen de wedstrijdbal (terug) op het speelveld en niets anders. 
 
9. Het is ten strengste verboden om je binnen de afrastering en met name op het veld te bevinden. 
Zelfs als je binnen de afrastering het speelveld niet betreedt, maar buiten de lijnen ernaast blijft 
staan, ben je toch al strafbaar. Het kan je een stadionverbod opleveren van vijf jaar en een boete die 
kan oplopen tot 10.000 euro. Zelfs een poging tot het veld betreden, is strafbaar. 
 
10. U brengt uzelf en/of anderen niet in gevaar door welk gedrag dan ook. U klimt dus niet in de 
hekken of lichtmasten. 
 
 
Bovenstaande  spelregels komen voort uit de Standaardvoorwaarden van de KNVB en het 
Huishoudelijk Reglement van MVV Maastricht. 
 
Deze spelregels, alsmede de maatregelen of straffen bij het overtreden van deze spelregels, zijn in 
een uitgewerkte vorm terug te vinden op www.mvv.nl. 
De standaardvoorwaarden (inclusief de strafmaat bij niet navolgen ) die u accepteert bij betreding 
van het stadion, zijn terug te vinden op www.mvv.nl en op www.knvb.nl. 
 
MVV Maastricht rekent op uw steun. 


