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In samenwerking met Utrecht Promotions biedt Van Slag officiële
merchandise aan! Dit zijn volleybalitems voor een zacht prijsje met
een mooi Van Slag-logo. Leuk voor jezelf, je portemonnee en de

vereniging!
 

Uit welke items kan ik kiezen?
In deze catalogus vind je de items waaruit je kan kiezen, inclusief
extra bedrukking. Alle producten komen uit één lijn van het merk

Craft. Op alle items zit standaard het Van Slag logo. Tegen een kleine
extra vergoeding kun je ook je naam erop laten bedrukken. Je kan

niet kiezen op welke plek je naam wordt bedrukt, dit komt namelijk op
één vaste plek.

 
Wat gaat het kosten?

In deze catalogus vind je alle items met bijbehorende prijzen. Leuk
om te weten: vanwege de samenwerking tussen Utrecht Promotions

en Van Slag krijg je 20% korting op de adviesprijs van de items. Dit is
al meegerekend in de prijzen die hier worden genoemd. Cashen!

 
Hoe werkt het? 

Elke maand kun jij een bestelling plaatsen voor de items die je graag
wilt. Dit gaat via deze google forms. Wanneer je dit formulier

verzendt, is je bestelling geplaatst! Aan het einde van de maand
geven wij alle bestelling door aan Utrecht Promotions. Zij bestellen,

bedrukken en wij bezorgen jouw bestelling op Olympos. Je hoort van
ons wanneer je het kan komen ophalen.

 

Merchandise 
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https://forms.gle/bfUKddVbaKji44eS6


 

€ 32,89
Met naam:
€ 36,17

Trainingsbroek

Vrouwen maat XS - XXL
Mannen maat XS - 3XL
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Volleybalbroekje

Mannen maat XS - 3XL

Vrouwen maat XS - XXL

€ 20,32
Met naam:
€ 23,58

€ 24,32
Met naam:
€ 27,59

Vrouwen

Mannen
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Trainingsjack

Mannen maat XS - 3XL
Vrouwen maat XS - XXL

€ 36,89
Met naam:
€ 40,16
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Sporttas

€ 38,49
Met naam:
€ 41,7665 liter incl. schoenenvak

Afmetingen 50x40x30 cm
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Karlijn draagt een trainingsbroek in maat S

 

Maatinformatie
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Lynn draagt een volleybalbroekje in maat XL
Sam draagt een volleybalbroekje in maat L
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Luna draagt een volleybalbroekje in maat L en een

trainingsvest in maat M
Sam draagt een trainingsvest in maat L 
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Linda draagt een trainingsvest in maat S en een

trainingsbroek in maat S
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De sporttas draagt maat Linda
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