Openingstijden:
SPORT MET SNELDERS
Spoorstraat 49
6602 AW Wijchen
Telefoonnr: 024 - 64 15 467
Whatsapp: 06 - 43200210
info@metsnelders.nl

Valenciapak incl logo

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

13.00-18.00 uur
9.30 -18.00 uur
9.30 -18.00 uur
9.30 -18.00 uur
9.30 -21.00 uur
9.00-17.00 uur

116 t/m 164

€

44,99

S t/m XXL

€

49,99

initialen

€

2,50

p/st

naam klein

€

3,95

p/st

Evimpex rok navy

maat 1 t/m 3

€

27,00

Evimpex rok navy

maat XS t/m XXL

€

30,00

Erima kousen

€

8,00

Hummel sporttas

middel

incl logo

€

25,00

Hummel sporttas

klein

incl logo

€

22,50

Naam op tas

€

5,00

Bovenstaand de info voor de kleding/ sporttas die wij als vereniging gebruiken.
We hebben dezelfde afspraken met Snelders Sport gemaakt als voorheen met Sport-Inn in Groesbeek.
Wij blijven als vereniging ook de 10 euro bijdragen voor een trainingspak voor onze jeugdleden.
(Dus die gaat nog van bovenstaande prijs af)
Dit doen we omdat we het fijn vinden dat we als vereniging herkenbaar zijn en eenheid uitstralen naar buiten toe.
Zowel op de Horst als in de winkel kan je terecht om te passen.
Je kan natuurlijk ook bij één van je teamgenootjes een trainingspak of rokje passen voor de maat.
Daarna kan je het mailen of appen naar bovenstaand mailadres of What’s app en dan zorgt Snelders er voor dat je
een berichtje krijgt als het klaar ligt. Dan hoef je er niet 2 keer naar toe als er nog een logo of initialen op gedrukt
moeten worden. ( dit geldt natuurlijk alleen voor het trainingspak en de sporttas)
Natuurlijk kan je bij Snelders ook terecht voor sportschoenen.
Geef aan dat je van ‘de Horst’ bent, en je krijgt 10% korting.
Hopelijk is alles zo weer duidelijk.
Met sportieve groet, dkv De Horst
augustus 2021

