
 
 
 
 

 
 
 
 

KLEDING verstrekking 2018 
 
Clubkleding is tegen kostprijs verkrijgbaar. Het standaardpakket bestaat uit een shirtje korte mouw, 
koersbroek, shirt lange mouw en lange broek zonder zeem of tegen meerprijs met zeem. Alle leden 
van De Hoekse Renners kunnen naast het standaardpakket voor eigen rekening kleding bijbestellen. 
Ouders die meetrainen bij de jeugd kunnen ook in aanmerking komen voor een eerste vertrekking 
van de standaardpakket tegen kostprijs. 
 
De kleding kan worden besteld bij Fietswinkel Sjaak Snel, adres Bikestore Sjaak Snel Ooststraat 40-
42, 3261KM Oud-Beijerland telefoonnummer 0186-618160. info@sjaaksnel.nl. 
 
De vereniging hanteert een aantal regels om de bestelling goed te laten verlopen: 
 

1. Bij Sjaak Snel kan aan door middel van passen de maat worden opgenomen waarna de bestelling 
wordt uitgezet. We proberen een voorraad van het standaardpakket aan te houden zodat zo snel 
mogelijk de tenues kunnen worden uitgeleverd. Houdt er rekening mee dat bij een bestelling van niet 
op voorraad zijnde maten de aflevering enige tijd duurt. 
 

2. Voorwaarde is dat de contributie en eigen bijdrage betaald is en men in het bezit is van een geldig 
Sportbond lidmaatschap op naam van DHR. Een bewijs van recente contributiebetaling overleggen bij 
Bike store Sjaak Snel volstaat ook. Niet-betaalde kleding wordt niet meegegeven. Vooruit betalen of 
betalen bij ophalen zijn beide mogelijk. 
 

3. Bestelde kleding kan in principe niet worden teruggegeven of worden geruild als er bijvoorbeeld een 
verkeerde maat is opgegeven of men is gestopt met fietsen. 
 

4. Beschadigde of versleten kleding kan voor eigen rekening worden vervangen. 
Beschadigde kleding door een valpartij van een renner/renster in een wedstrijd waarin hij/zij DHR 
vertegenwoordigt (bijvoorbeeld nationale wedstrijden) kunnen gratis worden vervangen na inlevering 
kapotte kleding met een maximum van 2 items per jaar per renner. De actieve leden verplichten zich 
om tijdens trainingen en wedstrijden en de door de Hoekse Renners georganiseerde toerritten 
gebruik te maken van de verstrekte kleding. Dit is zowel vanuit de KNWU (voor Ren en Jeugd) als 
vanuit onze vereniging een voorwaarde. 
 

5. Het bestuur beoordeelt te allen tijde of er in speciale situaties van bovenstaande regels mag worden 
afgeweken. 
 
  

mailto:info@sjaaksnel.nl


 
 
 
 
 
 

KLEDING tarieven 2018 
 
Kledingpakket 1 als nieuw lid. 
Shirt korte mouw, shirt lange mouw, korte broek met zeem, lange broek zonder zeem  = € 80,00  
 
Kledingpakket 2 als nieuw lid:  
Shirt korte mouw, korte broek met zeem, shirt lange mouw, lange broek met zeem   = € 90,00 
   
Nabestellen als lid. 
Shirt korte mouw  € 30,00  
Shirt lange mouw  € 36,75  
Korte broek met zeem   € 46,00  
Lange broek zonder zeem € 56,50  
Lange broek met zeem   € 65,50  
Winter jack    € 69,75  
Windblocker    € 43,00  
Armstukken    € 17,00  
Beenstukken    € 21,50 

 
Kleding Jeugd  
Voor de gebruikte kleding:  
Shirt korte mouw            € 10,00 
Shirt lange mouw  € 10,00 
Korte broek met zeem  € 10,00 
 
Mochten de jeugdleden een nieuwe lange broek willen bestellen dan kan dat voor de eerste 
aanschaf in combinatie met de tweede hands kleding voor de prijs van: 
 
Lange broek zonder zeem € 35,00 
Lange broek met zeem  € 40,00 
 
En anders gelden prijzen voor de eerste aanschaf in nieuw de bovenstaande kledingpakketten. 
Probeer aub zoveel mogelijk uit de tweede hands voorraad te verstrekken.  
 

 


