
 

 

 

 

In samenwerking met onze partner Montreal Sport in Brugge kunnen we jullie opnieuw een mooi voorstel 
doen om via uw favoriete vriendenkring kledij van Patrick te bestellen.  

Ook dit seizoen hebben we opnieuw een scherpe promotie als je de aankoop van onze trainingsuitrusting 
wil combineren met het betalen van je lidgeld. Je wordt uiteraard niet verplicht iets aan te kopen, maar we 
willen het jullie wel aanbieden.  

 

Formule lidgeld:  
 Lidgeld seizoen 2016 – 2017  25,00 € 
 Lidgeld seizoen 2016 – 2017 + KVSOO trainingsuitrusting (shirt, short & kousen) 

(Victory101 soccer shirt SS color 204 – Victory201 soccer short color 001 – Girona905 soccer socks color 040 ) 
50,00 € 

Formule kledij:  

 

Omschrijving Aantal Prijs Totaal 

KVSOO standaarduitrusting wekelijkse trainingen op woensdag  
(Victory101 soccer shirt SS color 204 – Victory201 soccer short color 001 – Girona905 soccer socks color 040 )  

* 25€ in combinatie met het lidgeld – 30€ tijdens het seizoen 

 25 € * 

30 € 

 

 

Regenjas   
(Impact110 Rain Jacket – color 009 Black) 

 30 €  

Trainingsjas  
(Impact101 Training Jacket – color 204 Orange)  

 29 €  

Trainingsbroek  
(Impact201 Training Pants – color 009 Black) 

 25 €  

Trainingssweater  
(Impact125 Training Sweater – color 204 Orange) 

 28 €  

Scheidsrechtersuitrusting Patrick met kousen – korte mouw  
( Ref520 Referee Suit Short Sleeves – color Black, Orange, Green & Yellow) 

 42 €  

Scheidsrechtersuitrusting Patrick met kousen – lange mouw  
( Ref525 Referee Suit Short Sleeves – color Black, Orange, Green & Yellow) 

 44€  

Referee polsband ‘Patrick’ 
( Ref515 – Referee wristband – color black )  

 6 €  

Referee schild KBVB   5,50 €  

TOTAALBEDRAG  

 

Het bestelde materiaal is verkrijgbaar in verschillende maten ( S t.e.m. 3XL ). De bestelling wordt pas 
uitgevoerd na betaling via overschrijving op ons KVSOO-rekeningnummer.  Bestellingen kunnen worden 

doorgegeven aan jan.boterberg@kvsoo.be.  

 

NIEUW: wil je uw kledij laten bedrukken met het KVSOO REFEREE 
LOGO dan kan dit ook! Reken dan 5€ bij per besteld artikel. 

mailto:jan.boterberg@kvsoo.be


 

 

  
Uitrusting korte mouw + kous: 42 €                             

Polsband (set van 2): 6€ 
Uitrusting lange mouw + kous: 44 € 

Paar kousen: 5 € 

   
 

Trainingsjas: 29 € 

Trainingsbroek: 25 € 

Trainingssweater: 28 € 

Regenjas: 30 € 

  

 

 

KVSOO trainingsuitrusting ( shirt, short + kous): 30€ 
( In combinatie met lidgeld = 25 € )  

Referee schild KBVB: 5,50 € 

 

NIEUW: wil je uw kledij laten bedrukken met het KVSOO REFEREE 
LOGO dan kan dit ook! Reken dan 5€ bij per besteld artikel. 


