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BUILDING TEAMS



Training 2019/2020

Trainingsbroek

€29,99 v.a.€26,99

Jas met kap

€54,99 v.a.€49,49

Ziptop

€39,99 v.a.€35,99

Regenjas

€49,99 v.a.€44,99

100% sportpolyester

incl. clublogoincl. clublogo incl. clublogo

Trainingsjack

€29,99 v.a.€26,99

Trainingsshirt

€24,99 v.a.€22,49

incl. clublogo

incl. clublogo



Actiesets 2019/2020

Set Ziptop & Broek

€69,98 v.a.€55,98

Superset

€139,94 v.a.€89,56
inclusief GRATIS bal!Top met 1/4 rits, trainingsbroek

Wij van Duijn Teamsport verzorgen de (sport)kleding en toebehoren binnen de vereniging,
dit doen we in samenwerking met het merk Jako.

Bij Spirit wordt het wedstrijdtenue verzorgd door de vereniging, dit betekent dat het
shirt/broekje en kousen NIET moeten worden aangeschaft door de leden zelf.
Leden betalen een huur/toeslag per jaar voor het gebruik van dit tenue. Overige items
zoals het trainingspak, sweater, tas etc. zijn vrijblijvend met clubkorting te bestellen via de
online Spirit clubshop, uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk leden dit aanschaffen
zodat Spirit mooi en uniform voor de dag komt.

Leden kunnen kleding zien en passen in de showroom van Duijn Teamsport op
De Oude Veiling 24 in Zwaag. Vervolgens kan het besteld worden in de online clubshop:
spirit.clubwereld.nl

U kunt bij het bestellen aangeven of de kleding bedrukt moet worden met een naam,
nummer of initialen, dit is niet verplicht maar vaak wel handig zodat je weet dat het jouw
kleding is.

De levertijd na het plaatsen van de bestelling is circa 5 werkdagen. De kleding is af te halen
bij Duijn teamsport of kan tegen betaling van een verzendtarief bij
u thuis worden afgeleverd.



Accessoires 2019/2020

spirit.clubwereld.nl

Rugzak

€29,99€26,99

Sporttas

€39,99 v.a.€35,99
Met bodemvakDiverse opbergvakken

Openingstijden showroomDuijn Teamsport:

Maandag 13:00 - 17:00
Dinsdag 09:00 - 17:00
Woensdag 09:00 - 17:00
Donderdag 09:00 - 17:00
Vrijdag 09:00 - 17:00
Zaterdag 10:00 - 13:00

Wilt u een team sponsoren met tenues/trainingspakken/tassen etc.
mail dan naar de sponsorcommissie: sponsorcommisie.spirit30@gmail.com
of informeer bij Duijn Teamsport.

Duijn Teamsport
De Oude Veiling 24
1689 AA Zwaag
info@teamsportwinkel.nl
T 0229 299028

10% korting op alle voetbalschoenen
in de winkel van 100% Football Hoorn!

Knip de bon uit en lever ‘m in! (geldig t/m mei 2020 en niet op SALE items)

Veemarkt 38, Hoorn - hoorn@100.football - 0229 245753

in samenwerking met

&

Scheenbeschermer

€14,99€13,49
Met enkelbeschermer


