
KBVB Primo Card 

Het Uitvoerend Comité van zaterdag 12 september 2009 heeft beslist dat de KBVB 
geen Primo Club Cards meer zal uitgeven vanaf deze datum. De bestaande en in 
omloop zijnde kaarten blijven geldig als identificatiemiddel en dit tot 30 juni 2010. 

 
Deze kaarten kunnen niet meer gebruikt worden als kortingskaart in de geassocieerde handelszaken 
aangezien de contracten met deze handelszaken afgelopen en niet verlengd zijn. 
 
De KBVB wenst de partners Primo en Dats 24 te bedanken voor de samenwerking in de afgelopen seizoenen. 

FAQ: 

1. Zijn de bestaande en in omloop zijnde KBVB Primo Club Cards met foto nog geldig als 
identificatiemiddel? 

Ja, deze blijven geldig tot en met 30 juni 2010. 

2. Kan er met deze kaarten nog een korting bekomen worden bij de aan de kaart gekoppelde 
partners? 

Neen, deze overeenkomsten zijn afgelopen en niet verlengd, de kaart blijft enkel geldig als alternatief 
identificatiemiddel tot en met 30 juni 2010. 

3. Worden er nog nieuwe kaarten opgestuurd? 

Neen, er worden geen kaarten meer opgestuurd, ook al zijn hiervoor de afgelopen maanden 
aanvraagformulieren verstuurd naar de KBVB. 

4. Welke identificatiemiddelen worden aanvaard door de scheidsrechter? 

Deze worden bepaald in het bondsreglement artikel 1421 

5. Mijn kind is jonger dan 12 jaar en heeft geen identiteitskaart? 

U kan bij uw stad of gemeente een Kids-ID aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op: 
http://eid.belgium.be/nl/Welke_kaarten_/Kids-ID/ 
Een Kids-ID kost 3 euro en is maximum 5 jaar geldig. 

6. Kan ik met de tankkaarten van Dats 24 blijven tanken? 

Ja, deze blijven geldig en er zal een directe korting aan de pomp gegeven worden. 

7. Dienen de kaarten terug gestuurd te worden? 

Nee, de kaarten zijn geldig als identificatiemiddel tot 30 juni 2010. Daarna mogen zij vernietigd worden en 
moeten zijn niet teruggestuurd worden. 

8. Levert de KBVB nog duplicaten af? 

Neen, de KBVB levert geen enkel duplicaat meer af. 
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