Bestelformulier clubkleding

MT-Wear

038 – 423 07 07

Veldoven 14

miranda@mt-wear.nl

8271 RT IJsselmuiden

www.mt-wear.nl

Algemene info
Om je te oriënteren raden wij je aan de site van Tricorp (www.tricorp.com) te bezoeken. In het hoofdmenu vind
je de kleding onder 'producten'. Als je het gewenste product (bijvoorbeeld een sweater) hebt aangeklikt krijg je
een onderverdeling. Afhankelijk van het product volgt een verdere onderverdeling. Voor de bestelling is het van
belang dat je de code van het gewenste kledingstuk noteert. Voor een sweater met rits (sweatvest) is dit
bijvoorbeeld 'SV300'.
Het bestelformulier kan ingevuld worden gemaild aan miranda@mt-wear.nl of worden afgegeven bij MT-Wear
aan de Veldoven 14 te IJsselmuiden (achter de Formido).
Tip! Pas de kleding voor je het besteld (en laat bedrukken). Dit kun je bij MT-Wear doen. Je kunt dan ook
meteen de bestelling afronden. Voor de dames onder ons is het verstandig eerst even te bellen met MT-Wear
omdat voor dames niet alles op voorraad is.
De levertijd is ongeveer 1 week. Bij afhalen van de kleding kan het verschuldigde bedrag worden gepind of
contant worden afgerekend.
Kijk even op de site van MT-Wear voor de openingstijden. Ze zijn 's morgens gesloten (m.u.v. Zaterdag)!
Kledingprijzen
Soort

Prijs

Soort

Prijs

T-shirt (korte of lange mouw)

€ 17,50

Poloshirt (korte of lange mouw)

€ 24,25

Sweater met polokraag

€ 27,25

Sweater met rits

€ 33,50

Sweater met capuchon

€ 33,50

Softshelljas bi-color (zwart/grijs)

€ 62,25

De prijzen zijn voor voor de verschillende kleuren (zwart of navy) en maten gelijk.
De prijzen zijn incl. BTW en bedrukking met een klein borst- en een groot ruglogo.

Bestelling
Code Tricorp

Soort

Kleur

Maat

zwart / navy

XS / S / M / L / XL / XXL

zwart / navy

XS / S / M / L / XL / XXL

zwart / navy

XS / S / M / L / XL / XXL

Prijs

In overleg met MT-Wear mag alle zwarte en navykleurige kleding van Tricorp worden besteld/bedrukt.
De bi-color jassen mogen alleen in de kleurcombinatie zwart/grijs (zwart als hoofd- en grijs als steunkleur)

Besteller
Naam

Telefoon

Adres

E-mail

