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Gevleugelde vrienden! 

 

In deze brochure vind je de informatie i.v.m. onze derde versie van de Eagles-tenue.  

Er werd gekozen voor 1 uniforme, vernieuwde, look in 3 uitvoeringen (basis, sport en race). De tenues komen allemaal van bij Vermarc Sport, 

een specialist in sportkleding die o.a. de wielertenues maakt van Quickstep, Lotto Soudal, … . 

De 3 versies zijn 3 volwaardige alternatieven waarbij de ene versie wat luxueuzer is dan de andere. Het is perfect mogelijk om de verschillende 

versies met elkaar te combineren. Je kiest zelf de uitvoering die het best bij je rijbehoeften, budget en voorkeur past.  

Praktisch: 

- Prijzen en details i.v.m. de verschillende uitvoeringen vind je op de volgende pagina’s in deze brochure.  

- Er wordt een pasmoment voorzien op zondag 15 oktober 2017 bij kinesist Paul Van Loon tussen 10u00 en 18u00. Wie deze zondag niet 

kan, krijgt nog de mogelijkheid om te passen bij Tim Lenaerts thuis, Kapelsestraat 328, na afspraak (0495/50.15.66 of 

tim.lenaerts1@telenet.be). Dit kan tot en met 25 oktober. 

- Bestellen kan vanaf 15/10/2017, bij het passen of via een link op de website. 

- Betalen gebeurt enkel per overschrijving, de gegevens voor de betaling krijg je automatisch na de bestelling  

- Wie bestelt én betaalt voor 15/11/2017 krijgt éénmalig een ledenkorting van 30,00 euro op een volledige tenue (korte broek + trui korte 

mouw + trui lange mouw), ongeacht welke uitvoering je kiest. Bovendien moet je voor seizoen 2018 geen lidgeld betalen. Dit komt neer op 

een totale korting van 50,00 euro.  

Bestel en/of betaal je na 15/11/2017 krijg je nog steeds 30,00 euro ledenkorting, maar moet je volgend seizoen wel lidgeld betalen. 1 

Dit aanbod wordt mogelijk gemaakt enerzijds dankzij ons sponsors (die ook hun plaatsje op de nieuwe tenues krijgen) en anderzijds 

dankzij de verschillende activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd (zoals vb. de Tent van het verzopen talent). 

 

We streven er naar om volgend seizoen met zoveel mogelijk nieuwe tenues te starten. Dit om enerzijds de herkenbaarheid (onderling en op de 

baan) en het gevoel van samen rijden/samen horen te vergroten. Anderzijds vinden we het ook onze plicht om onze sponsors zoveel mogelijk 

zichtbaarheid in en rond Putte te geven. Om deze redenen vragen we aan iedereen om te investeren in minimum 1 broek en 1 truitje korte 

mouwen.   

Gevleugelde groeten 

                                                           
1 Aanbod enkel geldig voor Eagles die in 2017 lidgeld betaalden. Nieuwe Eagles (=nieuwe leden of leden die in 2017 geen lidgeld betaalden) kunnen profiteren van een korting van 20,00 
euro op een volledige tenue (korte broek + trui korte mouw + trui lange mouw), ongeacht de gekozen uitvoering.  

mailto:tim.lenaerts1@telenet.be
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trui korte mouw 

                      Basis           Sport    Race    

            39,95 euro    39,95 euro    66,95 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra optie bij het Race-

shirt! 

Voor 15 euro kan je op de 

rug van je shirt een 

roepnaam, nickname of 

hashtag laten plaatsen. 

Maximum 20 karakters. 

Bv. Kopman, Wieltjeszuiger 

of #BergafEagle 



3 
 

 trui lange mouw 

Basis     Sport     

           39,95 euro     54,95 euro     
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korte broek met bretellen 

                                             Basis      

            59,95 euro     
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Lange broeken en 3/4 broeken 

Lange broek Basis                                                         3/4 broek Basis  

met zeem      64,95 euro                 met zeem 

zonder zeem 54,95 euro               54,95 euro 
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arm-, been- en kniestukken 

                 Armstukken                         Beenstukken                              Kniestukken   

           15,95 euro          21,95 euro             19,95 euro 
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vesten 

               Basis (waterafstotend)                              Sport (wintervest)       

                               64,95 euro                                   81,95 euro   
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Artikel Lijn Prijs XS S M L XL XXL 3XL 4XL 6XL 8XL Artikelnaam bij Vermarc

Trui korte mouw Basis € 39,95 Trui korte mouw lange rits SP.L

 Sport € 39,95 Trui korte mouw lange rits SP.L Aero

Race € 66,95 Trui korte mouw lange rits PR.R

met nickname Race € 81,95 Trui korte mouw lange rits PR.R

Trui lange mouw Basis € 39,95 Trui lange mouw lange rits ES.L

Sport € 54,95 Trui lange mouw lange rits SP.L

Korte Broek met bretellen Basis € 59,95 Korte broek bretellen LD zeem SP.L

Lange broek met zeem Basis € 64,95 Panty Roubaix bretellen LD Zeem ES.L.

Lange broek zonder zeem Basis € 54,95 Panty Roubaix bretellen zonder zeem ES.L

3/4 broek met zeem Basis € 54,95 3/4 panty Roubaix Bretellen LD zeem ES.L

Armstukken (zonder opdruk) € 15,95 Armstukken roubaix (effen)

Beenstukken (zonder opdruk) € 21,95 Beenstukken roubaix (effen)

Kniestukken (zonder opdruk) € 19,95 Kniestukken roubaix (effen)

Vesten Waterafstotend Basis € 64,95 Vest mid-season ES.L (voorjaarsvest)

             Wintervest Sport € 81,95 Vest technical SP.L (wintervest) 

Huidige leden

Eénmalige korting bij aankoop van trui korte mouw + trui lange mouw + korte broek: 30 euro!

Indien besteld én betaald voor 15 november moet je GEEN lidgeld betalen in 2018!

Dat is 20 euro extra korting! Ofwel 50 euro totale korting!!!

Nieuwe leden 2018

Korting bij aankoop van trui korte mouw + trui lange mouw + korte broek: 20 euro!

Overzicht van de artikelen, prijzen en de maatvoering


