HANDBALSCHOOL BRABANT KLEDING 2016-2017
Herentenue:

Damestenue

Verplicht tenue spelers/speelsters:
- Shirt rood
-Short zwart
Al het overige is facultatief
Kleur van de sokken: wordt per team afgesproken. Bestellen van de
Salming sokken is facultatief, het mogen ook eigen sokken in de
afgesproken kleur zijn.

Verplicht tenue keepers
- Keeperstrui zwart of zwart shirt met lange mouwen of zwart shirt
met korte mouwen
- Lange keepersbroek zwart of zwarte korte broek (zelfde als spelers)

Al het overige is facultatief
Prijzen van de kleding:
Onderstaande prijzen zijn inclusief bedrukking

Shirt Salming Reza/Regina

Prijs nu Nalevering
€ 26,00 € 27,00

Short Salming Core/Regina
Sokken Salming Adv.
Trainingspak Salming Taurus (jack en broek los bestellen

€
€

11,50 €
5,00 €

12,50
5,50

mogelijk)

€
€
€
€
€
€
€

65,00
24,00
22,00
30,00
26,00
26,00
26,00

72,50
25,00
24,00
32,50
27,00
27,00
27,00

Tas Salming 55L
Tas Salming 37L
Keeperstrui Salming Warm up
Keepershirt Salming Agon lange mouw
Keepershirt Salming Reza/Regina korte mouw
Keepersbroek Salming Orca

€
€
€
€
€
€
€

Bestelwijze
Direct na het passen van de kleding d.m.v. een bestelformulier
of via een e-mail aan de teammanger
U ontvangt daarna via e-mail een overzicht van de bestelling en het

Keeperskleding:

totaalbedrag. Op deze e-mail graag direct reageren en doorgeven
of u hiermee akkoord gaat. Daarna is uw bestelling definitief!
Het bedrag van de bestelling moet overgemaakt worden aan de
penningmeester van de Handbalschool.
Bestellingen worden per trainingsgroep gebundeld en doorgestuurd naar
de Handbalshop. Als de kleding klaar is ontvangt u daarvan bericht en
wordt deze aan uitgeleverd via de teammanager.
Niet betaalde kleding wordt niet uitgeleverd!
Als een traingingsgroep nog geen teammanager heeft zal Ingrid de Laaater
de bestelling van de kleding voor de betreffende groep verzorgen

Korting bij de Handbalshop
Deelnemers van Handbalschool Brabant krijgen bij de Handbalshop op
overige bestellingen korting.
Op Saming artikelen is dit 40% op de adviesprijs, op andere merken
is dit 20% op de adviesprijs

