Aanbod Clubkledij
Aan alle ACME-atleten (en sympathisanten) van AC Meetjesland,
Aanbod
Het aanbod bestaat uit verschillende stuks die steeds beschikbaar zijn voor kinderen en Heren. Voor de
dames is er steeds een meer getailleerd model voorzien.
Alle stuks kunnen afzonderlijk besteld worden. De beschikbare maten en de prijzen zijn terug te vinden in
de tabel helemaal onderaan.
Pasdagen
Woensdag 10/11 : van 19u00 tem 20u00 (Kleedkamers Zomergem)
Vrijdag 12/11: van 19u00 tem 20u00(Kantine Maldegem)
Zaterdag 13/11: 10u00-18u00 (winkel FIESIEK)
Woensdag 17/11 : van 19u00 tem 20u00 (Kantine Maldegem)
Sponsoring
De jas zal vooraan voorzien zijn van kleine logo’s van “LUXOR”, “FIESIEK” en “ACME”. Achteraan komt het
logo van “LUXOR” in het groot. De t-shirt zal vooraan enkel voorzien worden van het logo van “ACME”. De
sweater met kap en rits krijgt achteraan het nieuwe ACME logo en op de mouwen “LUXOR” en “FIESIEK”.
Indien gewenst kan de naam toegevoegd worden op alle producten mits een meerprijs van €5 per
naam/per stuk.
Bestellen
Bestellen kan op de pasmomenten door het invullen en afgeven van het bestelformulier. Het volledig
ingevuld bestelformulier kan ook doorgemaild worden naar info@fiesiek.be en dit ten laatste op woensdag
17/11. Na deze datum is bestellen niet meer mogelijk. Er worden nadien geen afzonderlijke bestellingen
meer aanvaard.
Betaling en levering
Op het einde van de bestelperiode ontvang je van Andy een bevestigingsmail van je bestelling met daarin
het te betalen bedrag. Dit dient betaald te wordenop rek. BE11 0015 1294 2948van ACME vzw, met
mededeling “Clubkledij + naam”
Afhalen van de producten zal mogelijk zijn vanaf vrijdag 3/12 bij FIESIEK. Gelieve steeds een bewijs van
betaling mee te brengen bij het afhalen. Anders worden de producten niet meegegeven.
!! De winkel van FIESIEK is verhuisd. NIEUW adres: RIJKSWEG 18b, 4529JC Eede, Nederland !!

[Geef tekst op]

AANBOD Heren en Kids
Softshell Jack functional

Sweater met rits + kap

Performance T-Shirt

100% waterdicht
+ warmte

Broek Ritsen
Spiketas

Naam op kledingstuk of tas : €5,00 (per stuk)

[Geef tekst op]

Rugzak met bodemvak

AANBOD ERIMA Dames
Softshell Jack Basic

Sweater met rits + kap

Performance T-Shirt

100% waterdicht
+ warmte

Broek Ritsen
Spiketas

Naam op kledingstuk of tas : €5,00

[Geef tekst op]

Rugzak met bodemvak

Naam atleet:………………………………………………………………………..
Emailadres:………………………………………………………………………….
!! HOU REKENING DAT ER WISSELENDE/HEEL BEPERKTE VOORRAAD IS BIJ ONZE LEVERANCIERS! WIJ PROBEREN ALLE ARTIKELEN TE LEVEREN
VAN AF 3 DECEMBER, MAAR KUNNEN DIT NIET GARANDEREN !!
Prijs ACME

Heren en Kids
Product
Softshell Jack Functional Erima
Performance T-Shirt
Broek met doorlopende ritssluiting

128

140

152

164

S

M

L

XL

6/8 j

8/10j

10/12j

12/14j

XS

S

M

L

Sweater met rits en kap

Kids
€ 75
€ 15
€ 30

Heren
€ 85
€ 20
€ 35

€35

€45

Dames
Product
Softshell Jack Basic
Sweater met rits en kap
Performance T-Shirt
Broek met doorlopende
ritssluiting

34 (XS)

36 (S)

38 (M)

40 (L)

42 (XL)

Prijs ACME
€ 85
€ 45
€ 20
€ 35

Accessoires
Product
Rugzak met bodemvak
Spiketas
Naam op *gelieve naam duidelijk te
schrijven

[Geef tekst op]

Aantal

Jas

Trui

T-shirt

Spiketas

Rugzak

Prijs ACME
€ 25
€ 10
€5

