
Thorbeckelaan 104 
3362 BV Sliedrecht  
0184 - 413 608 (kantine)
 

In de lijst hieronder kan je aangeven welke artikelen je wilt bestellen. De genoemde prijzen 
zijn zonder naam of initialen behalve voor de sweaters daar kan je kiezen voor een gratis naam 
of gratis initialen. Voor naam, initialen of spelersnummer is er een meerprijs. 

• De bestellingen worden verzorgd door Sportshop André Vlot, Peulenstraat 207, Hardinxveld-Giessendam. 
 Zij laten weten wanneer de artikelen opgehaald kunnen worden en kan je daar ook betalen bij het ophalen.
• Je dient wel rekening te houden met een aantal weken levertijd voor sommige artikelen.
• Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist opgeven van de gegevens. 
• Het formulier is voor 1 persoon. Wil je voor meerdere personen bestellen, gebruik dan meerdere formulieren.
• Na het invullen kan het formulier gestuurd worden aan: kledingbestellen@skcmerwede.nl.

BESTELFORMULIER KLEDING
Welkom bij Merwede/Multiplaat!

Naam:

Naam ouder/verzorger*:

Emailadres:      Team:

Telefoonnummer:

ADRES: Kerkbuurt 172  
3361 BM Sliedrecht 
    

POSTADRES: info@skcmerwede.nl
www.skcmerwede.nl

WEB: SOCIAL:

* Indien jonger dan 18 jaar

Artikel Maat* Prijs Initialen Naam Spelersnummer 

Trainingspak compleet, bestaande uit:
kindermaat

€ 57,50 
volwassen

€ 60,00

+ € 5,00 + € 4,00
          Trainingsjack getailleerd/unisex  

          (doorhalen wat niet van toepassing is)

          Trainingsbroek

Trainingsjack getailleerd/unisex (losse verkoop) 

(goedkoopste prijs = kindermaat, andere prijs = volwassen)

€ 32,00 
€ 35,00

+ € 5,00 + € 4,00

Trainingsbroek (losse verkoop) € 28,50

Sweater rood/zwart 
(doorhalen wat niet van toepassing is)

€ 57,50 gratis gratis

Inschietshirt volwassenen € 30,00 + € 2,50 + € 5,00 + € 4,00

Inschietshirt kinderen € 27,00 + € 2,50 + € 5,00 + € 4,00

Sporttas maat M € 30,00 + € 2,50 + € 5,00 + € 4,00

Sporttas maat L € 40,00 + € 2,50 + € 5,00 + € 4,00

PERSOONLIJKE GEGEVENS:

BESTELLING:

* Kindermaten: YXS, XXS, XS.  Volwassen maten vanaf S


