
Geachte besteller,

Het is belangrijk om zowel in het onderstaande formulier als in de bijgevoegde bestellijst duidelijk uw keuzes

te vermelden.

Bij vragen graag contact opnemen met tel: 0488 483 632

Formulier Kleding SWPN:

1. Ben u Particulier, en wilt u het contant betalen?

Ja Nee

 (Graag uw keuze aankruisen).

2. Ik ben reeds klant bij Groenendijk Bedrijfskleding 

Ja Nee

 (Graag uw keuze aankruisen).

3. Contante verkopen (Particulier):

Naam:

Telefoonnummer:

(Telefoonnummer hebben wij nodig zodat wij u kunnen inlichten als de kleding klaar is).

(Kleding wordt afgehaald in verband met contante betaling, pinnen is mogelijk).

4.Nieuwe klant:

Bedrijfsnaam:

Tel-nummer:

Adres:

Postcode:

Postadres: (*indien van toepassing*)

Postcode: (*indien van toepassing*)

Kvk nummer:

Contactpersoon:

E-mailadres:

Tel. Nummer:

Komt u de kleding afhalen in de showroom? Ja Nee

(Anders wordt het automatisch verstuurd of bezorgd)

(Graag uw keuze aankruisen).

5. Bestaande klant:

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

E-mailadres:

Tel. Nummer:

Komt u de kleding afhalen in de showroom? Ja Nee

(Anders wordt het automatisch verstuurd of bezorgd)

 (Graag uw keuze aankruisen).

Dit jaar is er weer de mogelijkheid om kleding te bestellen voorzien van logo "SWPN" en overige 
sponsorlogo's. Groenendijk Bedrijfskleding heeft voor de stichting "SWPN" speciale prijzen berekend.

Het onderstaande formulier + bestellijst kunt u ons per post/fax of e-mail toezenden:

E-mail:      info.kesteren@groenendijkbedrijfskleding.nl
Post:         Industrieweg 2b - 4041 CR Kesteren
Fax:           0488 483 645

(In geval Ja, kunt u gelijk naar punt 3  gaan, 
in geval nee graag verder gaan bij vraag 2 .)

(In geval Ja, kunt u gelijk naar punt 5  gaan, 
in geval nee graag verder gaan bij vraag 4 .)



LET OP: bij het ingeven van een order de prijzen handmatig aanpassen conform de 
onderstaande prijzen, de onderstaande prijzen zijn namelijk inclusief BTW!

Versie April 2018 Brochure SWPN
*Prijzen zijn inclusief btw en inclusief emblemen*

Bestel nummer: Omschrijving: Afbeelding Aantal Maat Prijs p.s.

32RICARDOK
Poloshirt Ricardo heren, kobalt 
kortemouw, XS t/m 5XL, 60% katoen, 
40% katoen 210 gr./m²

€ 21,50

32RICARDLK
Poloshirt Ricardo dames, kobalt 
kortemouw, XS t/m 2XL, 60% katoen, 
40% katoen 210 gr./m²

€ 21,50

32MATTK
Poloshirt Matt heren, kobalt lange 
mouw, S t/m 3XL, 60% katoen, 40% 
katoen 210 gr./m²

€ 24,00

32MATTK
Poloshirt Matt dames, kobalt lange
mouw, XS t/m 2XL, 60% katoen, 40%
katoen  210 gr./m²

€ 24,00

32ONNO

Sweatjack heren, met 2 
steekzakken, kraag, tailleband en 
manchetten, S t/m 3XL, 50% katoen, 
50% polyester 280 gr./m²

€ 28,00

32ANNA

Sweatjack dames, met 2 
steekzakken, kraag, tailleband en 
manchetten, XS t/m 2XL, 50% 
katoen, 50% polyester 280 gr./m²

€ 28,00



Bestel nummer: Omschrijving: Afbeelding Aantal Maat Prijs p.s.

38TRIALZ

Softshell jack heren, licht 
stretchmateriaal , 2 kleurig 
ritssluiting, trekkoorden aan de 
boord onderaan, inclusief oranje 
zippullers, S t/m 5XL, 96% nylon, 4% 
elathaan, 280 gr./m²

€ 42,50

38TRIALLAZ

Softshell jack dames, licht 
stretchmateriaal , 2 kleurig 
ritssluiting, trekkoorden aan de 
boord onderaan, inclusief oranje 
zippullers, XS t/m 2XL, 96% nylon, 4% 
elathaan, 280 gr./m²

€ 42,50

41TMP2000Z

Midi Parka volledig gewatteerd, 
wind,- waterdicht en ademend 
EN343, afritsbare capuchon, 
reflectie piping, XS t/m 7XL, 100% 
polyester,160 gr./m²

€ 70,50

*Prijzen zijn inclusief btw en inclusief emblemen* Totaal


