
 
 
Veelgestelde vragen 
 
Hoe werkt deze actie?  
Klanten die tussen 17 oktober 2022 en 6 november 2022 een 1 of 2-jarig KPN Unlimited Abonnement afsluiten 
kunnen 2 vouchercodes voor het huis van Oranje aanvragen (zolang de voorraad strekt). Vul z.s.m. het 
verificatieformulier in en je krijgt na de verificatie een actiecode opgestuurd waarmee je 2 kaarten voor het 
Huis van Oranje kan bestellen via de KNVB ticketshop. 
 
Hoe kan ik deelnemen? 
Deelnemen kan via deze link: actie.kpn.com/huisvanoranje 
 
Hoe ontvang ik mijn vouchercode? 
Na de registratie en positieve verificatie ontvang je per e-mail een actiecode waarmee je via de KNVB 
ticketshop 2 kaarten voor het huis van Oranje kan bestellen. 
 
Tot wanneer kan ik me aanmelden voor de actie? 
Aanmelden voor de actie kan tot en met 17 november, zolang de voorraad strekt. Vraag daarom z.s.m. je 
vouchercode aan. 
 
Hoe weet ik of de registratie goed is gegaan? 
Na het invullen van het aanmeldformulier ontvang je een e-mail ter bevestiging. 
 
Hoe weet ik of mijn verificatie goed is gegaan? 
Na verificatie ontvang je een mail met vouchercodes voor 2 kaarten voor het Huis van Oranje. Vervolgens dien 
je met de vouchercode zelf de twee kaarten aan te schaffen via de KNVB ticketshop. Let op: de vouchercodes 
zijn geen entreebewijs voor het Huis van Oranje.  
 
Kan ik zelf een wedstrijd uitkiezen? 
Er zijn kaarten beschikbaar voor de wedstrijd van vrijdag 25 november en dinsdag 29 november. Deze zijn 
beschikbaar zolang de voorraad strekt. Zodra je de vouchercode invult bij de KNVB ticketshop zie je welke 
plekken nog beschikbaar zijn per wedstrijd. Op=op. Wacht daarom niet te lang en verzilver z.s.m. je 
vouchercodes in de KNVB ticketshop.  
 
 
Ik kom er niet uit, wat moet ik doen? 
Geen probleem, bel met 088 – 623 70 06 
 
Hoe vaak mag ik deelnemen aan de actie? 
Je kunt per persoon maximaal 1 keer deelnemen. Maximaal 3 deelnames per huishouden/adres of KVK 
nummer.  
 
Wanneer worden mijn actiecode verzonden? 
De vouchercode voor kaarten van het Huis van Oranje wordt verzonden na de 14 dagen annuleringstermijn 
van je KPN Unlimited bestelling.  
 
 


