
TRAININGSJACK MET KAP

 € 65,00 €  45,00

CLUBKLEDIJ KTC 2019
BESTELFORMULIER

naam ktc-lid:  ............................................................................................................................

tel:  ............................................................................................................................

e-mail:  ............................................................................................................................

De clubkledij is van het merk Erima, meer bepaald de reeks Teamline Razor 2.0 in de kleur curaçao/
zwart. De kledij wordt bedrukt met het logo van KTC op de voorzijde.De bestellingen lopen via Sterkens 
Sport die onze club een mooie korting geeft van 30%. Deze kledinglijn is bovendien gegarandeerd 
verkrijgbaar tot eind 2019.

POLYESTERJACK

 € 42,00 €  29,00

HOODIE    

 € 65,00 €  45,00

POLO

 € 40,00 €  28,00

T-SHIRT

 € 35,00 €  24,50

TANKTOP

 € 39,00 €  27,00

TANKTOP KORTE MOUW

 € 33,00 €  23,00



beschik-
bare 
maten

gekozen 
maat

aantal eenheids-
prijs

totaalprijs

UNISEX
trainingsjack met kap
(ref 107651)

S - XXXL € 45,00

hoodie (ref 107614) S - XXXL € 45,00

HEREN
polyesterjack (ref 102614) S - XXXL €29,00

polo (ref 111614) S - XXXL € 28,00

t-shirt (ref 108604) S - XXXL € 24,50

DAMES
polo (ref 111634) 34 - 48 € 28,00

t-shirt (ref 108614) 34 - 48 € 24,50

tanktop (ref 108623) 34 - 44 € 27,00

tanktop korte mouw 34 - 48 € 23,00

KINDEREN
trainingsjack met kap
(ref 107651)

128-164 € 38,50

polyesterjack (ref 102614) 116-164 € 26,50

hoodie (ref 107614) 128-164 € 38,50

polo (ref 111614) 128-164 € 24,50

t-shirt (ref 108604) 128-164 € 20,00

TOTAAL

Als je de clubkledij wenst vóór de start van het interclubseizoen, moet je ten laatste op vrijdag 29 maart 
2019 je bestelling doorgeven. Achteraf bestellen kan ook nog, maar dan wordt er gewacht op voldoende 
bestellingen om alles door te geven.

Bestellen kan enkel met dit formulier. Steek het in de KTC-brievenbus in De Zwarte Hond, mail het naar 
lies@ktc.be of ga er ineens mee langs Sterkens. Mogelijk kan je daar ook een model passen.

Wanneer de bestelling binnen is, krijg je bericht. Afhalen en betalen doe je bij Sterkens.


