
 
De Nederlandse IJshockey Bond ) NIJB biedt u kortingen aan als u meerdere kaarten voor 
dezelfde wedstrijd of voor dezelfde dag tegelijkertijd besteld. Ook voor meerdere passe-
partouts geldt een korting. 
 

Ticketprijs vanaf 11 stuks vanaf 50 stuks 
wedstrijden niet-Nederland (1e wedstrijd - aanvang 13:30) € 7,50 € 5,00 
wedstrijden niet-Nederland (2e wedstrijd – aanvang 17:00) € 10,00 € 8,00 
wedstrijden Nederland (aanvang 20:30) € 18,00 € 16,00 
dagkaart (geldig voor 3 wedstrijden op één dag) € 22,00 € 20,00 
passe-partout (geldig voor alle wedstrijden tijdens het toernooi) € 85,00 € 80,00 

 
VIP arrangementen zijn beschikbaar enkel voor de wedstrijden van het Nederlands team 
voor de prijs van € 75,- (excl. BTW). 

 

U wordt een uur voor aanvang van de wedstrijd ontvangen door een hostess, die u naar 
onze VIP-locatie begeleidt. Vanaf dit moment hebt u tot het begin van de wedstrijd, 
tijdens de pauzes en tot anderhalf uur na afloop van de wedstrijd vrij drinken en worden 
u luxe hapjes aangeboden. 

Uiteraard is de entree inbegrepen in de prijs. 



Ook kunnen we voor u diverse businessarrangementen (incl. diner) op maat aanbieden. 
Prijzen zijn afhankelijk van de samenstelling van het arrangement. 

 
Voor meer informatie over VIP- en businessarrangementen neemt u contact op met 
wkijshockey@nijb.nl onder vermelding van uw telefoonnummer. Wij nemen dan zo spoedig 
mogelijk telefonisch contact met u op. 
 

Programma 
 

maandag 13 april 
13:30 Groot-Brittanië - Kroatië        
17:00 Estland - Korea        
20:30 Nederland - Litouwen        

dinsdag 14 april 
13:30 Estland - Groot-Brittanië        
17:00 Kroatië - Litouwen        
20:30 Korea - Nederland        

donderdag 16 april 
13:30 Litouwen - Estland        
17:00 Korea - Groot-Brittanië        
20:30 Kroatië - Nederland        

zaterdag 18 april 
13:30 Litouwen - Korea        
17:00 Kroatië - Estland        
20:30 Groot-Brittanië - Nederland        

zondag 19 april 
13:30 Korea - Kroatië        
17:00 Litouwen - Groot-Brittanië        
20:30 Nederland - Estland        

 

Bij businessarangementen is er de mogelijkheid om overdag gebruik te maken van onze 
VIP-locatie om voor uw klanten en/of zakenpartners een seminar of beurs te organiseren. 
Dit kan gecombineerd worden met een diner, uitleg over de ijshockeysport en een bezoek 
aan een wedstrijd van Nederland. 
 
Een andere optie is om een ijshockey-clinic af te nemen. U gaat dan met een groep van 
minimaal 15 personen zelf het ijs op om te ervaren hoe leuk deze sport is. En dat 
uiteraard onder leiding van een ervaren trainer, die u de fijne kneepjes van het vak 
bijbrengt. Altijd goed voor teambuilding en garantie op veel plezier. 
En ook hier is de combinatie met een diner en een bezoek aan een wedstrijd ter afsluiting 
te maken. 
 
Uiteraard kunnen we ook inspelen op uw wensen. Alles is bespreekbaar. 
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