
 

 

 

Gebruikersvoorwaarden Flevo 

kledingpakket 
De vereniging stelt een kledingpakket ter beschikking aan haar leden die in 

wedstrijdverband uitkomen in de competitie. Dit draagt bij aan de verzorgde uitstraling, 

en vergroot het gevoel van saamhorigheid.  

 

Samenstelling pakket 

Het kledingpakket waarop deze gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn, is 

samengesteld uit de volgende onderdelen.  

 

Heren 

• Craft T-shirt heren, maten: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL 

• Craft short heren, maten:  XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4 XL 

 

Dames 

• Craft T-shirt dames, maten: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4 XL 

• Craft short heren, maten: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4 XL 

 

Kinderen 

• Craft T-shirt junior, maten: 122/128 (6-8 jr), 134/140 (8-10 jr), 146/152 (10-12 jr), 158/164 

(12-14 jr) 

• Craft short junior, maten: 122/128 (6-8 jr), 134/140 (8-10 jr), 146/152 (10-12 jr), 158/164 

(12-14 jr) 

 

De maattabel en maatvoering van Craft is leidend. Deze maattabel vindt u hier terug 

op onze website. 

 

 

Spelregels 

Voor het gebruik van de sportkleding gelden de volgende spelregels: 

• Leden die in competitieverband uitkomen en trainers/coaches krijgen een Flevo 

tenue 

• Nieuw leden die na 1 juli 2021 lid zijn geworden betalen éénmalig een eigen 

bijdrage 

• De (sponsor) kleding is en blijft eigendom van de vereniging en wordt in bruikleen 

aan de leden verstrekt die in competitieverbanden voor de vereniging uitkomen 

• Het kledingpakket wordt altijd gedragen voor en na de wedstrijden en bij 

tussentijds verblijf in de zwemzaal tijdens competitiedagen 

• Leden leveren het gehele kledingpakket in, zodra ze hun lidmaatschap als spelend 

lid beëindigen 

• Beschadigde en vermiste kleding wordt vervangen op kosten van de gebruiker. Dit 

wordt beoordeeld door de kledingcommissie 



 

 

• Kleding die niet meer past kan worden geruild voor een andere maat. Als de in te 

leveren kleding niet geschikt is voor hergebruik door een andere speler (dit wordt 

beoordeeld door de kledingcommissie), wordt een andere maat kleding geleverd 

tegen betaling van de geldende aanschafprijs van het betreffende kledingstuk 

• De vereniging heeft een beperkte voorraad kleding (nieuw of gebruikt). Wij 

houden de meest gangbare maten op voorraad. Extra grote of kleine maten 

zullen apart besteld worden  

• Nieuwe kleding of kleding in extra grote of kleine maten worden op bestelling 

geleverd met een levertijd zoals die door de leverancier wordt gehanteerd 

• Gebruikers tekenen een gebruikersovereenkomst voor ontvangst van het 

kledingpakket 

Prijzen 

• Eenmalige eigen bijdrage € 30 voor nieuwe leden 

Prijzen bij vervanging:  

• T-shirt  € 25 

• Short  € 30 

Dit zijn de geldende prijzen in 2021. Indien wij door de leverancier een hogere prijs in 

rekening krijgen, zullen we deze hogere prijs doorberekenen aan de leden. Wij streven 

erna eventuele prijswijzigingen zo spoedig mogelijk te communiceren via onze website.   

Levertijden 

Als vereniging hebben we ervoor gekozen om geen grote voorraad nieuwe artikelen 

aan te houden. Dat betekent dat kleding besteld moet worden bij onze leverancier als 

deze niet op voorraad is. Dat geldt ook voor kleding die geruild moet worden, 

bijvoorbeeld zodra een kind uit de huidige maat gegroeid is. De levertijd is 6 tot 12 

weken. Flevo heeft een bestelminimum van 10 stuks per bestelnummer. Om extra 

kosten voor de vereniging te voorkomen zullen wij ons best doe zo efficiënt mogelijk te 

bestellen waarbij wij proberen de levertijd zo kort mogelijk te houden. 

 

Bestellen 

U kunt kleding bestellen door gebruik te maken van het digitale bestelformulier. In dit 

formulier kunt u de maat opgeven per lid, en daarin tevens akkoord geven op deze 

gebruikersvoorwaarden. 

 

Vragen 

Eventuele vragen kunt u stellen door een mail te sturen naar kleding@flevo-nijkerk.nl. 

Op onze website vindt u ook meer informatie. 
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