Hoofdingang Business in Stadion Galgenwaard
Stadion Galgenwaard, gevestigd te Herculesplein 241 (Utrecht) is op doordeweekse dagen geopend van
08.30 uur tot 17.00 uur. Wij vragen u vriendelijk uw aanwezigheid altijd kenbaar te maken bij de receptie
zodat we bij calamiteiten van uw aanwezigheid op de hoogte zijn.
De hoofdingang van Stadion Galgenwaard bestaat uit een tweetal schuifdeuren. Tijdens
thuiswedstrijden van FC Utrecht is de linker ingang voor skyboxhouders en themaboxen. De rechter
ingang is voor de volgende hospitality ruimtes:, ’t Wed en Waard Lounge, Business Lounge & Executive
Lounge, Bestuurskamer, Domzaal en de Vrienden.
Wedstrijddag toegangsbewijs
FC Utrecht maakt gebruik van speciale polsbandjes voor elke hospitality ruimte. Hiermee verkrijgt u
toegang tot de hospitality-ruimte die vermeld staat op uw toegangskaart, nadat u deze heeft laten
scannen bij een van de Business balies.
Uw polsbandje wordt gecontroleerd bij binnenkomst van elke hospitality-ruimte. Gelieve uw polsbandje
gereed te houden zodat de gastheren en -vrouwen te allen tijde kunnen zien of u de juiste accreditatie
heeft om de ruimte te mogen betreden.
Glaswerk
Het is niet toegestaan de tribunes en/of de balkons van de skyboxen met glaswerk of servies te betreden.
Hier wordt streng op toegezien. Er zijn plastic bekers beschikbaar om uw drankje in mee te nemen naar
de tribune en/of het balkon op.
Kledingvoorschrift
Bij het bezoeken van een thuiswedstrijd van FC Utrecht worden in de hospitality ruimtes
kledingvoorschriften gehanteerd. FC Utrecht wenst u graag te ontvangen in smart-casual kleding. Dit
houdt in: representatieve kleding, zoals kostuum of een polo, overhemd of blouse met een nette
(spijker)broek. In het hoofdgebouw is het niet toegestaan de ruimte te betreden in trainingspak, korte
broek, hemd, pet en slippers.
Op het naleven van de kledingvoorschriften wordt toegezien bij het betreden van het hoofdgebouw.
Voldoet u niet aan de kledingvoorschriften dan heeft FC Utrecht het recht u de toegang tot het
hoofdgebouw te ontzeggen.
Rookbeleid
Het is in Stadion Galgenwaard niet toegestaan om te roken. Indien er rook wordt geconstateerd in de
buurt van de aanwezige rookmelders, gaat deze af en wordt de brandweer direct gealarmeerd. Het is
strikt verboden om te roken in het hoofdgebouw.
De kosten voor een valse brandmelding worden verhaald op de veroorzaker.

Extra (parkeer)kaarten bestellen en afhalen
U kunt (parkeer)kaarten bestellen via uw accountmanager of via FC Utrecht Business door een e-mail te
sturen aan business@fcutrecht.nl of te bellen naar 030-8885500. Let op: extra bestelde kaarten kunnen
niet worden teruggenomen.
Zijn er kaarten voor u klaargelegd? Tijdens een thuiswedstrijd van FC Utrecht liggen bij binnenkomst
van het hoofdgebouw direct links de kaarten klaar voor de (thema)skyboxen. Kaarten voor de overige
hospitality ruimtes worden bij de balie naast de receptie voor u klaargelegd!

