
Bestel- & machtigingsformulier clubkleding  
 

2018 
 

Bestelling kleding RECREANTEN met opdruk Fysio HELDEN 

 Prijs 
per 
stuk 

Maat opties Maat Aantal Totaalprijs 

Singlet dames € 22,50 36 t/m 44    

Singlet heren € 22,50 S t/m XXXL    

Shirt Jeugd € 27,50 128 t/m 164    

Shirt dames korte mouwen € 27,50 36 t/m 44    

Shirt heren korte mouwen € 27,50 S t/m XXL    

Runningtight middel dames € 22,50 36 t/m 44    

Runningtight middel heren € 22,50 S t/m XXL    

Runningtight lang dames    € 27,50 36 t/m 44    

Runningtight lang heren € 27,50 S t/m XXL    

Totaalbedrag bestelling  

      

Bestelling kleding die voldoet aan KNAU  (alleen voor leden met KNAU wedstrijdlicentie) 

Singlet Jeugd dames (D) 
en heren (H) 

€ 22,50 128 t/m 164 
XS t/m M (H) 
34 t/m 38 (D) 

   

Singlet dames € 22,50 36 t/m 44    

Singlet heren € 22,50 S t/m XXL    

Totaalbedrag bestelling  
 

In de bovenstaande prijzen is de korting van € 5 per item al verwerkt!!! 
 

Kleding met in het groot de opdruk Fysio Helden voldoet niet aan het wedstrijdreglement 
van de KNAU! Deze kleding mag wel gedragen worden tijdens de Zevenheuvelenloop, 
Venloop, Berdenloop, Heldense Bossen Cross, Limbra Cross en overige kleine en regionale 
wedstrijden. Aan kampioenschappen mag alleen worden deelgenomen in kleding die voldoet 
aan het wedstrijdreglement van de KNAU. 
 

Let op: 
- de shirts vallen klein uit, dus vraag evt. aan een clubgenoot om te mogen passen! 
- Runningtight middel is normale korte hardloopbroek tot ca. 10 cm boven de knie. 
- Kort na uw bestelling wordt het totaalbedrag geïncasseerd van uw rekening. 

 
Betaling door middel van éénmalige machtiging 
Door ondertekening van dit bestelformulier, ga ik akkoord met de betalingsverplichting van 
bovenstaand totaalbedrag. Ik machtig Atletiek Helden tot het incasseren van dit bedrag voor de 
bestelling van de clubkleding. 
Het bedrag mag worden afgeschreven van mijn bankrekeningnummer zoals opgenomen in de 
ledenadministratie van Atletiek Helden. 
 
Naam besteller:___________________________   
 
Adres: ____________________________________      
    
Woonplaats_________________________________            Handtekening voor akkoord: 
 
Telefoon___________________________________ 
  
E-mail _____________________________________            __________________________  
  
Dit formulier scannen en mailen aan jwavaessen@home.nl  
of per post versturen aan; Jan Vaessen, Klaverstraat 13, 5993 GW Maasbree  

mailto:jwavaessen@home.nl

