Bestelformulier teamkleding ATB Team X-Treme 2017
BASIS / SUPPORT / OVERIG

Prijs t/m maat XS

Prijs inclusief opties

e-mail:

Maat

PC+Woonplaats:
Prijs vanaf maat S

Telefoon:
+2,50 Lange ipv korte rits
-5,00 Zonder bretels
-7,50 Zonder zeem
Kinderzeem
Dames: Cytech zeem
Heren: 3-D zeem
Heren: Cytech zeem

Adres:

Aantal

Naam:

Datum
................
 Gereed
 Gemeld
 Incasso

Keuze

Artikel /opties

Opmerkingen

Wielershirt, korte mouw

27,50 32,50

Wielershirt SLIM-FIT, korte mouw, lange rits

35,00 40,00

Wielershirt, lange mouw, lange rits

32,50 37,50

Trainingsjack

37,50 42,50

Regenjack (TEK-light met gaas onder oksel)

47,50 52,50

Winterjack (soepele/rekbare stof)

75,00 80,00

Bodywarmer Zomer (TEK-light gaas achter)

40,00 45,00

Bodywarmer Winter (soepele/rekbare stof)

52,50 57,50

Aeropak Lycra, korte mouw

57,50 62,50

*

*

*

*

* maak je keuze

Aeropak Caro Dorlastan, korte mouw

62,50 67,50

*

*

*

*

* maak je keuze

Koersbroek Lycra, bretels (wit mesh)

40,00 45,00

*

*

*

*

* maak je keuze

Koersbroek Caro Dorlastan, bretels (wit mesh)

47,50 52,50

*

*

*

*

* maak je keuze

Collant Winter, bretels (wit mesh)

45,00 50,00

*

*

*

*

* maak je keuze

Armstukken Zomer, rood/zwart

15,00 17,50

Armstukken Winter, rood/zwart

17,50 20,00

Beenstukken Zomer, zwart (Lycra of Dorlastan)*

20,00 22,50

Beenstukken Winter, zwart

22,50 25,00

Afritsbare broek

45,00 50,00

Thermomuts "ATB Team X-Treme"

15,00 15,00

Bandero "ATB Team X-Treme"

10,00 10,00

Wielersokken "ATB Team X-Treme" *

10,00 10,00

Ondershirt, korte mouw (zwart of wit)*

20,00

Ondershirt, lange mouw (zwart of wit)*

20,00 22,50

Prijzen onder voorbehoud

Sub-totaal

€

Ruilen niet mogelijk

STANDAARD ledenkorting

-

BASIS -20% / SUPPORT -10%

Betaling d.m.v. incasso na gereedmelding

Korting 1e aankoop )*

-

BASIS -€20,00 / SUPPORT -€10,00

)* broek/colland & shirt/jack of aeropak

Totaal

€

Naam incassant
Adres incassant
Postcode incassant
Land incassant*
Kenmerk machtiging

: Zeeuwse mountainbike vereniging X-Treme
: J Delstlaan 2
: 4326 AH
Woonplaats incassant
: Nederland
Incassant ID
: Aanschaf teamkleding ATB Team X-Treme

* maak je keuze

* schoenmaat aangeven
* kleur aangeven
* kleur aangeven (jeugd alleen wit)

: Noordwelle
: NL98ZZZ403113020000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zeeuwse mountainbike vereniging X-Treme om een eenmalige incasso-opdracht te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens aanschaf teamkleding ATB Team X-Treme en uw bank om eenmalig
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zeeuwse mountainbike vereniging X-Treme. Als u het niet eens bent
met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
Naam

: ……..……………………………………………………………………....……………………………………………….………......

Adres

: ……………………..…………………………………………………....…………………………………………….……………......

Postcode

: …..…………………..……………….. Woonplaats : ………..…....…………….…………….…………….………………...........

Land*

: …………..………………….……………………………………....………………………………………………………………......

Rekeningnummer [IBAN] : ………...…………….………………………………….............… Bank Identificatie [BIC]** :…..…………………....................
Plaats en datum

: …..………………….…..…………………………………………………..

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Handtekening

