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PSV Business is een van de groot-
ste zakelijke netwerken van 

Zuid-Nederland.  
Alle bedrijven en relaties die zake-
lijk verbonden zijn aan PSV maken 

hier onderdeel vanuit. 

Dit maakt PSV Business een uniek 
platform voor  

ondernemers. Zowel voor het 
onderhouden als versterken van 

zakelijke contacten.
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Noord-Oost vleugel, 2e verdieping
Ontvangstruimte van 100m2
14 luxe fauteuils op een verwarmd buitenterras 
20 staanplaatsen in de ontvangstruimte
De Business Room beschikt over een ruimte voor maximaal 34  
personen. Dit geeft een gevoel van intimiteit en beslotenheid 

Toegang tot alle officiële thuiswedstrijden van PSV 1  
(Eredivisie, KNVB beker, Johan Cruijff schaal en Europese wedstrijden)
Het driemaandelijkse PSV-clubmagazine
Mogelijkheden voor stadion exposure
Naar wens deelnemen aan de verschillende  
PSV Business-activiteiten, zoals de PSV Golfdag, speeddatesessies, 
recepties, bedrijfsbezoeken, een automotive event, etc.
50% korting op de zaalhuur bij het Philips Stadion voor  
vergaderingen, congressen en evenementen 
10% korting op PSV-merchandise
Na afloop van iedere thuiswedstrijd toegang tot de PSV Business Club 
op de 4e etage van de zuidvleugel

Tijdens de wedstrijden in het Philips Stadion kunt u gebruikmaken van 
onze Business Room als luxe hospitality-ruimte. Hier beschikt u over 
uw eigen luxe fauteuil(s) op een verwarmd buitenterras.

DE RUIMTE

KENMERKEN

* Af te spreken met uw gastheer



PSV speelt ieder seizoen wedstrijden voor de landstitel in de 
Eredivisie. Daarnaast is de ploeg actief in de TOTO KNVB Beker, 
Johan Cruijff Schaal en in diverse Europese toernooien. Om je als 
club te plaatsen in deze toernooien moet je voldoen aan bepaalde 
kwalificatie-eisen.
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De nummer 1 van de Eredivisie gaat 
rechtstreeks naar de groepsfase van 

de Champions League

De nummer 2 van de Eredivisie plaatst 
zich voor de tweede voorronde 

van de Champions League

De nummer 3 van de Eredivisie 
plaatst zich voor de derde voorronde 

van de Europa Conference League

Alle clubs in de Eredivisie spelen 
voor de TOTO KNVB Beker

De winnaar van de TOTO KNVB 
Beker plaatst zich voor de laatste 
voorronde van de Europa League

De winnaar van de TOTO KNVB  
Beker en de kampioen van de  

Eredivisie spelen in het begin van het 
seizoen 1 wedstrijd voor de Johan 

Cruijff Schaal. Deze wordt gespeeld 
in het stadion van de regerende 

landskampioen



INVESTERING

€7.450

€3.950

€325

€450

€200

€25

€250

Lidmaatschap 1 staan/ zitplaats binnen

Lidmaatschap 1  luxe business seat balkon

1 luxe business seat balkon per wedstrijd

Huur LUMIVAST LOUNGE (hele dag) 

1 staan/ zitplaats binnen per wedstrijd

Drankkaart na wedstrijd (per persoon) 

Huur LUMIVAST LOUNGE (halve dag) 

OMSCHRIJVING PRIJS
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* Prijzen zijn inclusief diner, lunch of buffet en consumpties bij alle thuiswedstrijden. De genoemde prijzen 
gelden voor seizoen 2022-2023 en zijn exclusief btw. Een lidmaatschap geeft recht op 1 business seat. 
Extra toegangskaarten kunt u voor het gehele seizoen reserveren op basis van de wedstrijden 2022-2023.

** Prijzen zijn exclusief diner, lunch of buffet en consumpties bij alle thuiswedstrijden.  
De genoemde prijzen gelden voor seizoen 2022-2023 en zijn exclusief btw. Inclusief multimedia.
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Gastheer/ gastvrouw: Wes Looy en Kim Clerx

U mag 2x per jaar gebruikmaken van de LUMIVAST LOUNGE voor uw eigen event  
(per lidmaatschap)

In de LUMIVAST LOUNGE geldt een kledingvoorschrift (casual chic) er geldt geen  
minimumleeftijd 

Na afloop van iedere thuiswedstrijd toegang tot de PSV Business Club op de 4e etage 
van de zuidvleugel. Hier geldt ook een kledingvoorschrift. 

Per lidmaatschap heeft u recht op 1 parkeerplaats in de Woontoren Onyx  
(200m / 3 min. lopen)

Corona-garantie: op wedstrijden die vanwege corona zonder publiek worden gespeeld, 
is een terugbetaling van 60% van toepassing. Dit geldt per lidmaatschap en wordt na 
het seizoen pro rato uitgekeerd



PARKEERDEK ONYX

BEZOEKADRES BEZOEKADRES

Victoriapark 753
5611 BH Eindhoven

Tijdens wedstrijden kunt u bij ons parkeren op Parking Victoriapark

Als u uw auto heeft geparkeerd kunt u doorlopen naar de noordoostvleugel van het Philips station.  
Hier kunt u aanbellen bij ingang 19. Onze Lounge is hier gesitueerd op de 2e etage.

PSV-LAAN 77
5616 LX EINDHOVEN

PHILIPS STADION 
 NOORDOOST-VLEUGEL

W. (WES) LOOY
LOUNGE@LUMIVAST.NL
+31 (0)40-3098 069
+31 (0)6-1856 4901
WWW.LUMIVAST.NLINGANG       



LUMIVAST LOUNGE is een uniek platform voor ondernemers voor het versterken,  
onderhouden en uitbreiden van uw zakelijke contacten alsook voor het realiseren van 

uw zakelijke doelstellingen met LUMIVAST LOUNGE als (marketing) platform.


