Turn- en gymvereniging in Veenendaal.
www.deosgym.nl

Beste ouders/ verzorgers,

DEOS heeft een eigen turnpakje voor meisjes en een turntenue voor jongens (turnpak en
broekje). Het turnpakje/tenue is gemaakt van veloursstof en kan in de les gedragen worden,
maar natuurlijk ook bij de wedstrijd of bij de “DEOS in beweging”-dag, die elk jaar worden
georganiseerd!
Met deze brief kan het turnpakje/tenue besteld worden. Ook is het mogelijk om voor meisjes
een korte legging en een wokkel (haarelastiek) bij het turnpakje te bestellen. Op onze site
www.deosgym.nl kunt u foto’s zien van de turntenues.
Kosten voor meisjes

Kosten voor jongens

turnpakje
Maat 128 t/m 164
Maat S t/m L
legging
Maat 128 t/m 164
Maat S t/m XL
wokkel

turnpak
Maat 128 t/m 164
Maat S t/m L
broekje
Maat 128 t/m 164
Maat S t/m XL

: € 41,: € 43,50
: € 17,: € 18,50
: € 2,50

: € 40,: € 42,50
: € 16,: € 17,50

Bij elke bestelling wordt € 3,00 verzend/administratiekosten in rekening gebracht.
Wilt u een turnpakje/tenue of andere artikelen bestellen? Dan graag bijgaand formulier
invullen en mailen naar Saskia Cornel, sfgcornel@yahoo.com Betaling gaat via machtiging
voor eenmalige automatische incasso.
Uw zoon of dochter ontvangt het turnpakje/tenue via de eigen leiding in de les.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Saskia Cornel
0318-640669/sfgcornel@yahoo.com.
Met vriendelijke groet,
Bestuur DEOS
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NAAM

:…………………………………………………………………….

TELEFOON

:……………………………E-MAIL………………………………

IK HEB LES VAN

: ………………………………OP:………………………………...

IK BESTEL DE VOLGENDE ARTIKELEN:

o Meisjes turnpakje
Maat 128 / 140 / 152 / 164 / S / M/ L*
o Meisjes legging
Maat 128 / 140 / 152 / 164 / S / M/ L *
o Meisjes wokkel
kleur paars/zwart*
o Jongens turnpak
Maat 128 / 140 / 152 / 164 / S / M/ L*
o Jongens broekje
Maat 128 / 140 / 152 / 164 / S / M/ L*

Prijs: €……………
Prijs: €……………
Prijs: €……………

Prijs: €……………
Prijs: €……………

Verzend-administratie kosten (verplicht)

€…….3,00…
Totaalbedrag

€……………

* omcirkelen wat van toepassing is

Automatische incasso
Bij deze machtig ik DEOS het hiervoor vermelde totaalbedrag eenmalig af te
schrijven van het volgende rekeningnummer
…………………………………ten name van ………………..……………

Datum

Handtekening

………………………

…………………………………………
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