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Referentie: Bestellen kledij       Dessel 19/05/2020  
    

Beste spelers 
Beste ouders 
 
Het ziet er zo stilletjes aan naar uit dat we volgend seizoen gewoon kunnen aanvatten zoals gepland. 
Gelukkig maar !  
 
Geen pasdagen maar online bestellen  
We moeten de kledij van meer dan 400 spelers bestellen vóór 10 juni om ze in de loop van augustus 
te kunnen verdelen. Uiteraard is het momenteel nog niet aan de orde om pasdagen te organiseren 
waarbij honderden spelers en ouders samenkomen en kledij aan mekaar doorgeven. Daarom 
schakelen wij over op online bestellen.  
 
Hoe gaat het in zijn werk ?  
Je klikt op onderstaande link en komt op de bestelpagina terecht.  
https://www.jeugdkfcdesselsport.be/kledij-bestellen/ 
Je kiest dan bij welk ploeg de speler volgend seizoen speelt, vult de gegevens in en duidt de items 
aan die je wenst. Wanneer je alles aangeduid hebt, klik je onderaan op ‘SUBMIT’ waarna je een 
bevestigingsmail ontvangt met de bestelde items.  
Een maattabel die op de pagina vermeld staat, kan je helpen om de juiste maten te kiezen.  
 
Gratis kledijpakket  
We begrijpen dat er nog mensen zijn die wat afwachten met de betaling van het lidgeld. Het gratis 
kledijpakket wordt echter los daarvan besteld. Het is belangrijk dat je de bestelling vóór 7 juni ingeeft 
omdat de productie en levering ongeveer twee maanden in beslag neemt.  
In augustus zal de afgevaardigde of de trainer de kledij verdelen binnen de ploeg. Degenen die op dat 
moment lidgeld betaald hebben, kunnen de kledij in ontvangst nemen.  
 
Merchandising  
Wie wat extra wil bestellen, kan dat ook. De betaling van deze extra items moet gebeuren vóór 7 
juni. Indien dit niet gebeurd is, zal de bestelling geannuleerd worden.  
De merchandising wordt samen met het gratis kledijpakket door de trainer of afgevaardigde in de 
loop van augustus verdeeld.  
Indien je nog vragen hebt, kan je die stellen via kledij@jeugdkfcdesselsport.be . 
 
Met sportieve groeten, 
Jeugdacademie Dessel Sport 
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