Met veel trots en passie presenteren wij U de nieuwe tenues waarin we vanaf
maart 2019 te bewonderen zijn.
Er is uitgegaan van de bestaande tenues uit het verleden. Bestaande kleuren
behouden, maar wel zomer en winter bestendig gemaakt. De looks zijn nog
moderner en nog sneller, de uitstaling is rustig en het complete pakket past
bij elkaar. Alles is op elkaar afgestemd.
Hierbij de 3 prachtige sponsoren duidelijk zichtbaar op het tenue:
Koninklijke Drukkerij Em. De Jong is onze super trouwe sponsor. Al
vanaf de oprichting in 1972 is Drukkerij de Jong onze sponsor.
Dankbaar, trots en blij zijn we met hun toezegging voor de
komende 5 jaren. De betrokkenheid bij de lokale sport wordt
enorm geapprecieerd.

Met het engagement van Rob en Niels zijn we super blij. Zij zijn
betrokken bij deze sport en hebben het traject van de
kledingontwerp ook mede doorlopen en erg ondersteund. Het is
overbodig te melden dat we zeer blij zijn met financiële bijdrage
en het engagement binnen onze club.

Jansen-Oomen heeft als fietsenwinkel en fietsenmaker al een
behoorlijke geschiedenis in Baarle. De verbintenis met de club is
ook niet van gisteren. Richard is tientallen jaren een trouwe fietser
en daarnaast heeft Jansen-Oomen als subsponsor jarenlang korting
gegeven aan onze leden.
Nu komt de naam prominent op de broek. Wij zijn blij met de
financiële bijdrage en het engagement van Richard.

Voor onze leden:








Wij bieden een compleet pakket van uitstekende kwaliteit aan met een inkoop(kost)prijs van
300,- (commercieel is dat toch heel anders).
In het pakket zitten 2 korte broeken, lange broek, korte en lange trui en een windstopper.
Dames of heren: de looks zijn hetzelfde, MAAR voor de dames is er wel degelijk een aparte
kledinglijn
Extra mogelijkheden: Om zo compleet mogelijk voor de dag te komen hebben we alle keuzes
ingebouwd met meer- (of minderprijzen). Type shirt - type broek – aangepaste lengte van de
broek – type vest.
Bijbestellen kan natuurlijk: aantallen kun je kiezen.
Extra bestellen: Sokken, been- en armstukken, handschoenen (zomer), een hele dikke (heel
warm) winterjas en voor de dames een Trui top dames (zonder mouwen).

Wat kost het jou?
 Zoals gezegd kost het standaardpakket 300, Wv Tourmalet biedt het aan voor 220, Per ingeleverd shirt van het huidige tenue geven we nog 10,- retour. (Max. 40,-)
 En indien we genoeg fietsen/assisteren ontvang je jaarlijks 20,- retour via de borg.

 Uiteindelijk heb je voor 80,- euro een complete set.


Bijbestellingen en wijzigingen buiten beschouwing gelaten natuurlijk.

