
Beste Panter, beste ouder,

Naar goede gewoonte worden ook dit jaar opnieuw clubsweaters en t-shirts gemaakt. Op de clubsweater staat 
het nieuwe logo van de club en wordt de naam van de speler gedrukt. De t-shirts zijn beschikbaar in blauw met 
gele opdruk. Let op: de t-shirts worden niet gepersonaliseerd. Nieuw dit jaar zijn de rugzakken.  

Kostprijs
Een hoodie kost € 40 ongeacht de maat, een t-shirt € 15 en een rugzak koop je voor € 30. Bij bestelling van een 
totaalpakket krijg je € 5 korting (dus € 80 ipv € 85).

Ben je niet zeker van de maat en wil je graag even passen? Vraag dan naar onze pasmodellen. Deze liggen ter 
beschikking in de kantine.

Je kan je sweater, t-shirt en/of rugzak bestellen door het formulier op de achterkant  in te vullen en samen met 
het gepaste bedrag af te geven in de Pantershal of aan je coach te bezorgen. 

Sportieve groeten!

#PantersGotGame

BBC Baasrode Panter - Erreà Warren sweater

WWW.BBCPANTERS.BE

NIEUWE HOODIES, T-SHIRTS & RUGZAKKEN

BBC Baasrode Panter - Erreà Prof t-shirt

#PantersGotGame

Blauwe t-shirt met gele opdruk

Rugzak

#PantersGotGame

BBC Baasrode Panter - Erreà Warren sweater

Hoodies met logo + naam op achterkant



Naam van de aanvrager: Ploeg:

HOODIES
 Maat Naam te drukken op de achterzijde (in drukletters a.u.b.)  Prijs/stuk

O 2YXS € 40

O YXS

O XS

O S

O M

O L

O XL

O XXL

O 3XL

subtotaal: 

T-SHIRT
 Maat  Prijs/stuk

O 2YXS € 15

O YXS

O XS

O S

O M

O L

O XL

O XXL

O 3XL

subtotaal:

RUGZAK
Aantal  Prijs/stuk

€ 30

subtotaal:

TOTAAL:

BESTELFORMULIER

Totaalprijs is normaal € 85, maar bij bestelling van het totaalpakket geven we € 5 korting, dus totaal € 80.
Gelieve dit formulier samen met het gepaste bedrag af te geven in de Pantershal of aan je coach te bezorgen.

WWW.BBCPANTERS.BE


