
DAMES EN HEREN Aantal Maat Nabestelling Totaal bedrag Opmerking

Shirt korte mouw lange rits, ZOMER 45€                       

Korte broek met bretels en LD zeem, ZOMER 65€                       

Shirt korte mouw lange rits (introductiepakket) PRR Lijn 55€                       

Korte broek met bretels en LD zeem (introductiepakket) PRR Lijn 60€                       

Shirt lange mouw lange rits (introductiepakket) SPL Lijn 50€                       

Lange broek met bretels zonder zeem (introductiepakket) SPL Lijn 50€                       

Sprintpak korte mouw + zakjes 85€                       

Sprintpak korte mouw zonder zakjes 85€                       

Crosspak lange mouw + zakjes 85€                       

Crosspak lange mouw zonder zakjes 85€                       

UNISEX

Zero Aqua, lange mouw, waterafstotend, kleur zwart 80€                       

Rain jacket Event, korte mouw, 100% waterdicht & ademend, PRR Lijn CC75 90€                       

Rain jacket Event, lange mouw, 100% waterdicht & ademend, PRR Lijn CC75 95€                       

Kaos Trevalli + net/mesh (windstopper) 50€                       

Kaos Trevalli zonder net/mesh (windstopper) 55€                       

Kaos Trevalli zonder net/mesh (windstopper) + zakje 55€                       

Kaos Dolomite winterstof zonder mouwen 55€                       

Broek met rits bedrukt 50€                       

KIDS:

Shirt korte mouw lange rits (introductiepakket) SPL Lijn 30€                       

Korte broek met bretels en LD zeem (introductiepakket) SPL Lijn 40€                       

Shirt lange mouw lange rits (introductiepakket) SPL Lijn 50€                       

Lange broek met bretels zonder zeem (introductiepakket) SPL Lijn 50€                       

Sprintpak korte mouw + zakjes 70€                       

Sprintpak korte mouw zonder zakjes 65€                       

Crosspak lange mouw + zakjes 70€                       

Crosspak lange mouw zonder zakjes 70€                       

Accessoires

Handschoenen Sportline, bedrukt 17€                       

Schoenovertrek Lycra 17€                       

Schoenovertrek Zero Aqua 20€                       

Sokken 7€                         

Armstukken Roubaix, bedrukt 16€                       

Kniestukken Roubaix, bedrukt 20€                       

Beenstukken Roubaix, bedrukt 25€                       

Onderkleding

1 Sixs Mesh Singlet wit , geel of oranje 28€                       

1 Sixs Singlet Light Carbon 24€                       

1 Sixs onderhemd korte mouw wit of zwart 27€                       

1 Sixs onderhemd korte mouw geel of oranje 30€                       

1 Sixs onderhemd lange mouw zwart 34€                       

1 Sixs onderhemd lange mouw zwart + kraag 36€                       

1 Sixs onderhemd lange mouw geel of oranje + kraag 39€                       

1 x Necktube 10€                       

Overig niet op de lijst:

Overig niet op de lijst:

Overig niet op de lijst:

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Handtekening:Iban nummer/rekeningnummer:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Cycle Club 75 Nijverdal om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het bedrag van de kosten van het 

kledingpakket van uw rekening af te schrijven.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

Postcode en woonplaats:

Alle genoemde prijzen, zijn onze inkoopprijs inclusief btw

Let op: kledinglijst voor bestaande leden en nabestellingen

Alle genoemde prijzen, zijn onze inkoopprijs inclusief btw

Alle genoemde prijzen, zijn onze inkoopprijs inclusief btw

Alle genoemde prijzen, zijn onze inkoopprijs inclusief btw


