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PASDAGEN Kledij Verge 2018 

Wanneer: 16 - 17 september 2017 
Wanneer: 23 - 24 september 2017 

 

Tijdstip zaterdag: van 13u30 tot 17u00 in het lokaal ’ t Oud Gemeentehuis. 
Tijdstip zondag:   van 10u00 tot 13u00 in het lokaal ’ t Oud Gemeentehuis. 
 
Beste Morgenvrienden, 
 
Vanaf dit weekend gaan de pasdagen door in ons lokaal. U zal de mogelijkheid 
hebben om alle kledij te passen tijdens de afgesproken uren. Bent u echter verlet op 
deze dagen gelieve ons dan aan te spreken hierover, wij kijken of er een oplossing 
mogelijk is. 
 
- Er kunnen max. 2 personen in het paslokaal. Gelieve dus even geduld te hebben 

indien het paslokaal reeds volzet is, zodoende kan iedereen op zijn gemak 
passen. 
 

- In bijlage vindt u de bestelbon die zal opgemaakt worden. Wanneer u klikt op de 
items gaat u naar het desbetreffende artikel van Verge op de website. 

 
 

- Er kan meteen contant betaald worden of later via overschrijving. 
 

- Het ontwerp zal te zien zijn in 3D, dit staat echter nog niet volledig op punt. We 
proberen om de kledij voor te stellen op het eindejaarsfeest. U zal er de kledij 
kunnen zien, voelen en ruiken. SO BE THERE !! 

 
 

- Via onze sponsors kunnen we het voordeelpakket aan dezelfde prijs aanbieden 
als in 2011, nl 125 euro. We bedanken hen hier reeds voor. 
 

- Er is een complete vrouwenlijn voorzien met onder andere aangepaste trui en 
zeem. 
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- Het voordeelpakket bestaat uit: 

 
1. Trui korte mouw of zonder mouwen 
2. Trui lange mouw 
3. Korte koersbroek + beste zeem 
4. Lange koersbroek + beste zeem 
5. Koerspetje 
6. Sokken  
7. Zomerhandschoenen 
8. Zwarte Taxc bidons 500ml (2x) 
 
Wenst u geen pakket dan kan u ook losse bijbestellingen doen. 
 

 
 

 
 
Hebt u nog vragen of opmerkingen gelieve dan het bestuur te contacteren. 
 
Met sportieve groet, 
Het Bestuur 
 
http://www.vergesport.com/be-nl/ 
 

http://www.morgenvrienden.be/
mailto:info@morgenvrienden.be
http://www.vergesport.com/be-nl/

