
Clubkleding
Hoe leuk is het niet als we als hardloopgroep herkenbaar zijn aan
uniforme, kwalitatieve en vooral comfortabel zittende hardloopkleding!

Wij hebben een mooie samenwerking gekregen met het merk Craft. Al
vier decennia lang, staat Craft voor professionele functionele
sportkleding. De kleding is leverbaar in dames- en herenmodellen voor
de optimale pasvorm.

Pasmodellen zijn beschikbaar:
- De proloog in Amerongen Allemanswaard 27,

zaterdag 21-1 09.00u t/m zaterdag 28-1 11.30u.
- Runnersworld Utrecht Herculesplein 245,

maandag 30-1 12.00u t/m zaterdag 4 februari 17.00u.

Voor jullie als leden van Runxperience hebben we een fantastisch aanbod:
● T shirt: Evolve Tee is een lichtgewicht trainingsshirt dat een groot

vochttransport biedt tijdens intense trainingen. € 28,--
● Half zip shirt lange mouw € 35,--
● Wind jacket € 48,--

Speciale promotie setprijs:
T shirt + Half zip shirt + wind jacket,
geen €111 euro maar  €100 euro, geldig tot 28-2-2023.



BESTELFORMULIER:

Naam:

Telefoonnummer:

Mailadres:

Adres: Postcode: Woonplaats:

AANTAL OMSCHRIJVING KLEUR * MAAT * M / V * PRIJS TOTAAL

T-shirt Zwart / Blauw S / M / L / XL M / V € 28

Half zip shirt,
lange mouw

Zwart / Blauw S / M / L / XL M / V € 35

Wind jacket Zwart / Blauw S / M / L / XL M / V € 48

*= voorkeur omcirkelen

LET OP:
● BIJ BESTELLING 3 VERSCHILLENDE ITEMS IS SETPRIJS € 100,--, i.p.v. €

111,--
● Dit tarief wordt automatisch doorberekend
● Voorstel geldig tot 28 februari 2023. Daarna bestelbaar als los item.

0 = Ik geef toestemming om het bedrag van de bestelling automatisch te incasseren van
Bankrekeningnummer:__________________________

0 = stuur mij svp een factuur dan maak ik het over zodra de kleding in mijn bezit is

Voor akkoord: ________________ Datum:_____________________

Graag dit formulier invullen en mailen naar: info@runxperience.nl
Zodra de levering in ons bezit is informeren wij jou via de mail waar de kleding afgehaald
kan worden.

mailto:info@runxperience.nl

