
 

         

 

Inname formulier teamtassen seizoen 2018 – 2019 
Kledingfonds v.v. Reiger Boys 
 
Team:  ……………… 
 

Onderdeel: Aantal bij 
inname 
(stuks): 

Opmerkingen: Algemene opmerking: 

Spelersshirt    

Spelersbroek   

Kousen   

Keepershirt   

Keeperbroek   

Keeperkousen   

Kledingtas (Trolley)    

 
Indien een onderdeel beschadigd/kapot is gegaan tijdens het ‘normaal’ gebruik van de uitgereikte kleding en het 
onderdeel dient gerepareerd of vervangen te worden, kan dit tijdens het seizoen of na het seizoen worden uitgevoerd. 
Echter, dient er bij beschadigingen altijd vooraf contact te worden opgenomen per mail met het kledingfonds. 
 
Bij vermissing/ontbreken of bewuste beschadiging van een onderdeel zullen er kosten in rekening worden gebracht 
(met eventuele opdruk) om het onderdeel te vervangen. De trainer/begeleider aan wie de teamtas is afgegeven is 
verantwoordelijk voor de teamtas en voor de eventuele gemaakte kosten.  

 
Tip: bespreek dit duidelijk met het team en eventuele ouders/verzorgers, zodat u aan het einde van het seizoen 
hier geen onduidelijkheden over krijgt en iedereen verantwoordelijk is voor de ter beschikking gestelde kleding 

door het kledingfonds. 
 
Bij eventuele schade en/of verlies zullen er kosten in rekening worden gebracht. De kosten die in rekening zullen 
worden gebracht zijn: 
- €  69,99 teamtas (trolley);   - €    3,75 logo Reiger Boys;  - €   9,99 kousen (junior/senior); 
- €    2,50 kleine tekst Reiger Boys short; - €  12,99 short veld junior;  - € 14,99 short veld senior;  
- €    5,00 logo sponsornaam;   - €   2,50  extra kleur in sponsor;  - € 18,99 shirt junior;  
- €  21,99 shirt senior;    - €   6,00  rugnummer   - € 29,99 keepershirt junior; 
- €  34,99 keepershirt senior;   - € 24,99  keepersbroek senior.  
 
Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande vragen zijn of wilt u een beschadiging of vermissing doorgegeven, 
stuur een e-mail naar het kledingfonds kledingfonds@reigerboys.nl. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer, 
betreffende team en uw vraag. Vanuit het kledingfonds zal dan contact worden opgenomen middels e-mail of telefoon.  
 
 
Ingeleverd door : ………………………………………. Datum:         ………………………………………. 
 
 
E-mail:  ………………………………………. Telefoonnummer:    ………………………. 
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