Hoodies Zeevissport vzw
Zeevissport gaat een reeks van 2 nieuwe Hoodies bedrukken en we geven u de gelegenheid
om zelf volgens je eigen budget een kleur keuze een Hoodie samen te stellen. Heb je
interesse voor deze speciale druk bestel deze dan voor 15 april. Na deze datum kan u dan
nog enkel kiezen uit onze standaard kleuren en maten. Oplage is dan ook beperkt, dus
profiteer van deze uitzonderlijke aanbieding en plaats uw bestelling vandaag nog!
1) Een eerste ontwerp is met opschrift en het vernieuwde Logo van Zeevissport vzw + de wel
bekende Authentic Hook Trophy wat ook nieuw is in dit ontwerp.
2) Een tweede ontwerp is met Logo + tekst van Belgium Hobie Kayak Fishing hier zijn ook enkele
nieuw items toegevoegd zoals onze "Hobie Kayak Fishing Tour Denemarken" en nieuw voor 2019 de
"Expedition Norway" - "Viking Dragon Tour" en uiteraard de samenwerkende hoofd sponsor "Mark van
Dijk Kayak Fishing" wordt ook mee opgenomen in de tekst bedrukking.
Als optie kan je hier ook met een oplage van € 10 twee badges met de Noorse en Deense vlag aan
toevoegen. Voor de Badges fans zijn er ook nog de Belgische, Nederlandse en Zeewse badg vlaggen
beschikbaar aan € 5 stuk.

3) Per ontwerp van Zeevissport of Belgium Hobie Kayak Fishing kan je kiezen tussen een
Hooded Sweater of een Hooded Sweater Full Zip of in het Nederlands een sweater met of zonder
ritssluiting. Een verschil in druk is enkel te merken aan de voorzijde tussen een met of zonder
ritssluiting.
Bezorging kledij: bij een eerst volgend Event, afhaling bij onze vestiging van Zeevissport te Brecht
of afhaling bij Buys - Grobbendonk, Mega-Fish - Merksem, Hielkema - Kapellen, Mark van Dijk
Yachting - Hoogstraten. Onze gegevens vind u terug op onze website zeevissport.com onder de button
"Contact". of http://www.zeevissport.com/00navi/contact.htm
Prijzen zijn als volgt:

Zonder rits
B&C CGWU620 - Hooded Sweatshirt 280gr / Men => € 57,90
KARIBAN # K443 - Hooded sweatshirt / Unisex 360gr => € 67,90

Met rits
B&C # CGWM647 - Hooded sweater 280gr met rits / Men => € 63,90
KARIBAN # K444 - Hooded sweater 360gr met rits / Unisex => € 71,90
KARIBAN # KV2310 - Hooded sweater 380gr met rits en sherpavoering / Unisex => € 164,90

Hoodie - Zeevissport

Hoodie Full Zip - Zeevissport

Hoodie - Belgium Hobie Kayak Fishing

Hoodie Full Zip - Belgium Hobie Kayak Fishing

B&C # CGWU620 - Hooded Sweatshirt
Standard Hoodie € 57,90
Omschrijving
80% ringgesponnen gekamd katoen / 20 % polyester. Perfect Sweat Technology: stof van hoge
kwaliteit voor perfecte bedrukbaarheid & comfort & slijtbestendigheid. Capuchon met
trekkoord. Kangoeroezak vooraan met verstevigde naden. Sierstiksel op schouders en
mouwinzet. Gestyleerd model. Zijnaden.
280 g/m²
Verkrijgbare maten: XXS - XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL
Verkoopprijs incl. BTW € 57,90
Opdruk volgens model : Hoodie Zeevissport of Belgium Hobie Kayak Fishing
Kleur opdruk: Wit + (Hevig Orange)

Sorbet - Pixel Lime - Black - Brown - Burgundy - Red - Real Green - Khaki - Diva Blue - Navy

Royal Blue - Very Turquoise - Steel Grey - Heather Grey

KARIBAN # K443 - Hooded sweatshirt / Unisex
Special Hoodie € 67,90
Omschrijving
80% gekamd katoen / 20% polyester. Voorgekrompen en gekamd fleece aan binnenkant
sweater. Sillicone wash. Gecontrasteerd nektape. Gecontrasteerde capuchon. 'Kangaroe' zak
aan de voorkant. Afwerking in ribboord.
360 g/m²
Verkrijgbare maten: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
Verkoopprijs incl. BTW € 67,90
Opdruk volgens model : Hoodie Zeevissport of Belgium Hobie Kayak Fishing
Kleur opdruk: Wit + (Hevig Orange)

Dark Khaki - Black - Red - Light Royal Blue - Navy - Dark Grey - Oxford Grey

B&C # CGWM647 - Hooded sweater met rits / Men
Standard Hoodie Full Zip € 63,90
Omschrijving
80% gekamd katoen / 20% polyester. Perfect Sweat Technology: stof van hoge kwaliteit voor
perfecte bedrukbaarheid & comfort & slijtbestendigheid. Ton-sur-ton verborgen ritssluiting met
biesafwerking. 3 lagen capuchon met aan de binnenkant lussen voor oortelefoon. Capuchon
met single jersey-voering met metalen oogjes en platte trekkoorden met dubbel gestikte
stoppers. Twillband aan de binnenkant van de halslijn. Aan de voorkant 2 zakken met versterkte
naden. Rechter binnenzak met opening voor draad van oortelefoon. Flatlock doorstiksel aan de
schouders en armsgaten voor een grotere duurzaamheid. Drop shoulder' naden voor meer
comfort. 1x1 rib aan de manchetten en tailleband. Moderne snit. Zijnaden.
280 g/m²
Verkrijgbare maten: S - M - L - XL - XXL - 3XL *
Verkoopprijs incl. BTW € 63,90
Opdruk volgens model : Hoodie Zeevissport of Belgium Hobie Kayak Fishing
Kleur opdruk: Wit + (Hevig Orange)

Black - Red - Navy - Royal Blue - Heather Grey

KARIBAN # K444 - Hooded sweater met rits / Unisex
Special Hoodie Full Zip € 71,90
Omschrijving
80% katoen / 20% polyester. Voorgekrompen en gekamd fleece aan binnenkant sweater.
Sillicone wash. Gecontrasteerd nektape. Gecontrasteerde capuchon in oxford grey (behalve
oxford grey sweater daar is de capuchon dark grey). 'Kangaroe' zak aan de voorkant. Afwerking
in ribboord. Rits.
360 g/m²
Verkrijgbare maten: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
Verkoopprijs incl. BTW € 71,90
Opdruk volgens model : Hoodie Zeevissport of Belgium Hobie Kayak Fishing
Kleur opdruk: Wit + (Hevig Orange)

Dark Khaki - Black - Red - Light Royal Blue - Navy - Dark Grey - Oxford Grey

KARIBAN # KV2310 - Unisex hooded sweater met rits en sherpavoering
Special Edition Full Zip € 164,90
Omschrijving
60% katoen / 40% polyester. Capuchon en body met sherpa voering. "Vintage" aspect. 2
'kangaroe' zakken. 1 klein borstzakje rechts. Rafelachtige afwerking. Ritssluiting met verouderd
metaal look. Grote gebreide kraag. Brede boorden in rib aan de mouwuiteinden en onderaan.
Dit product heeft een speciale behandeling ondergaan waardoor het zijn vintage look krijgt. Elk
item is uniek en kleuren kunnen onderling afwijken door het was-/droogproces.
380 g/m²
Verkrijgbare maten: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL
Verkoopprijs incl. BTW € 164,90
Opdruk volgens model : Hoodie Zeevissport of Belgium Hobie Kayak Fishing
Kleur opdruk: Wit + (Hevig Orange)

Navy

