GVL TRANINGSPAK BESTELLEN
Leeuwarden, oktober 2021

Je kent het vast al. Het prachtige trainingspak van GVL. Het dragen van een trainingspak is verplicht
als je mee doet met wedstrijden en evenementen voor GVL. Je kunt zelf een trainingspak
aanschaffen, of je kunt voor de momenten dat het nodig is een pak huren van GVL.
Nu er weer een wedstrijdseizoen voor de deur staat merken we dat mensen weer een trainingspak
willen bestellen. Omdat we minimaal 10 trainingspakken in 1 keer moeten bestellen plannen we
daarom nu weer een bestelmoment. Maak je geen gebruik van dit bestelmoment dan moet je weer
wachten tot een volgend moment dat er weer 10 bestellingen zijn gedaan. Wil je zelf een
trainingspak, pak dan nu je kans!

Je eigen trainingspak bestellen
Om je eigen trainingspak te bestellen hebben we een aantal momenten om een pak te kunnen
passen en te bestellen. Dit kan op de volgende momenten:
-

Maandag 1 november van 15.30 – 17.00 uur (zaal Kingmastate)
Woensdag 3 november van 15.00 – 18.00 uur (zaal Kingmastate)
Donderdag 4 november van 16.45 – 18.30 uur (zaal Zuiderburen)
Vrijdag 5 november van 15.30 – 17.00 uur (zaal Zuiderburen)

Als je je maat hebt bepaald kun je een bestelformulier inleveren, en wordt het pak besteld. De
pakken zijn beschikbaar in de maten 116 tot en met XL. De levertijd bedraagt circa 8 weken.
Een trainingspak kost € 55,00. De betaling gaat via een automatische incasso.

Lever je ingevulde en ondertekende bestelformulier uiterlijk vrijdag 5 november in. Dit kan direct
bij het pasmoment, of via de mail aan kleding.gvl@gmail.com.

Een pak huren
Je kunt voor wedstrijden ook een pak van GVL huren. De eerste 2 keer kun je een pak huren voor
€ 5,00 per keer. Na die 2 keer kun je voor de rest van het seizoen voor wedstrijden een pak gratis
lenen.
Voor vragen over bestelling van de trainingspakken kun je mailen naar: kleding.gvl@gmail.com

Bestelformulier trainingspak GVL – oktober 2021
Naam lid:
Training op (dag en tijd):
Trainster:
Maat jasje:
Maat broek:

Automatische incasso:
Naam en IBAN hetzelfde waar contributie van wordt geïncasseerd
Anders, namelijk:
IBAN:
Op naam van:

Na ontvangst van betaling wordt het trainingspak geleverd. Na bestelling is de levertijd circa 8
weken.

In geval van vragen te bereiken op:
Telefoonnummer:
Mail:

Datum:

Handtekening:

