
Bestelformulier DTS wielerkleding 2016-2017-2018 
 

Naam  

Adres  

Woonplaats + Postcode  

Categorie  

Telefoon  

e-mail adres  

Geslacht                                      - Geslacht is bepalend voor type shirt, snelpak, jack en heren- of dameszeem 

Kleding is te passen en te bestellen op vertoon van licentie of bewijs van lidmaatschap bij: 
Piet de Wit Tweewielers – Dorpstraat 27 – 1531 HA Wormer  Voor openingstijden:  www.pietdewit.nl 

 

Volwassenenkleding is te verkrijgen in maten: XS - S - M -L -XL -XXL – 3XL – 4XL 
KIDS-kleding is verkrijgbaar in: 8 jaar – 10 jr – 12 jr – 14 jr  

 

Kleding op voorraad (zolang de voorraad strekt): 

Kledingstuk Artikel Maat Aantal Prijs p.s. Prijs totaal 
KIDS Snelpak korte mouwen* zonder zakken 64100 *  € 70,-  

Shirt korte mouwen 64010   € 40,-  

Jack lange mouwen 62020   € 45,-  

Volwassen korte wielerbroek* 64070 *  € 50,-  

KIDS Korte wielerbroek* 64070 *  € 42,-  

Zomer handschoentjes 65103   € 20,-  

Koerspetje 66002   € 10,-  

Subtotaal 1     €  
 

Kleding enkel op bestelling: 

Kledingstuk Artikel Maat Aantal Prijs p.s. Prijs totaal 
PRR shirt korte mouwen volw.* 54010 *  € 59,-  

PRR Jack lange mouwen volw.* 52020 *  € 60,-  

PRR Korte wielerbroek volw.* 54070 *  € 59,-  

Lange wielerbroek zonder zeem  62100   € 45,-  

Lange broek met zeem volw.* 62100 *  € 55,-  

PRR Tijdritpak LM zonder zakken volw.* 54110 *  € 95,-  

PRR Sprintpak KM met zakken volw.* 54210 *  € 95,-  

Snelpak KM zonder zakken volw.* 64110 *  € 75,-  

Bodywarmer - net achterkant zonder zakken 64100   € 47,-  

Winter Technical vest 62060   € 79,-  

*ZeroAqua korte mouwen + DTS bedrukking volw. 50150 *  € 75,-  

*ZeroAqua lange mouwen + DTS bedrukking volw. 50151 *  € 90,-  

Subtotaal     € 
* Bij kleding met ‘volw.’ zijn enkel in volwassenmaten vanaf XS t/m 4XL te bestellen. Kids in 8 jr – 10 jr – 12 jr en 14 jr. 

 

Subtotaal 1 :……………………    Subtotaal 2 :…………………                  Totaal :…………………… 
 

De kleuren en design gelden van 1-1-2016 t/m 31-12-2018 –  Lid gaat bij tekenen machtiging tevens akkoord met de 
kledingvoorwaarde zoals beschreven op www.zwc-dts.nl bij kopje Clubinfo --> Kleding 

Eenmalige machtiging en akkoord voor bestelling 
 
Ondertekende ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
machtigt hiermee Zaanlandse wielerclub D.T.S. om eenmalig € ………………………………* 
 
af te schrijven van IBAN-nummer ……………………………………………………………………………… 
 
ten name van …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………….  ………………………………..…………  ………………………………….…… 
Naam      Datum    Handtekening 


