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Kledijreglement 
 

De leden van de wielertoeristenclub Natuurvrienden Haasrode VZW, die hun 
jaarlijks lidgeld vereffend hebben, krijgen de kans om een wieleruitrusting van de 
club aan te schaffen tegen inkoopprijs. Deze wieleruitrusting kan je als 
regelmatige deelnemer aan onze fietsuitstappen terug verdienen. 
We verwachten van onze leden dat zij deze nieuwe wieleruitrusting dragen 
de eerstvolgende drie jaren. 
De wieleruitrusting bestaat uit de volgende kledij maar kan ook afzonderlijk 
besteld worden: 

 Één wielertrui korte mouwen, lange rits SP L (43 Euro) 
 Één vest mid-season, lange rits ES L (70 Euro 
 Eén korte koersbroek (man met bretellen aan 80 Euro of vrouw 

zonder bretellen aan 60 Euro) 
 Eén lange koersbroek bretellen PR.R (107 Euro) 

Of een totaal van 300 Euro (man) of 280 (vrouw) 
Naast het basispakket bieden wij ook nog het volgende kledingstuk aan tegen 
inkoopprijs: 

 Een thermovest (88 Euro) 
 
Gespreid over de drie volgende jaren kan de kostprijs van dit basispakket als ook 
de thermovest worden terugverdiend door deelname aan de fietstochten en 
evenementen ingericht door de club (minstens hulp bij één evenement per 
jaar ingericht door de club). 
Per deelname krijgt het lid die een basispakket aankocht 7,5 Euro per rit of hulp 
bij een evenement met een maximum van 150 Euro per jaar (max. 300/280 euro 
gespreid over de drie jaren 2019-2020-2021) terugbetaald. 
 
Indien het lid één of meerdere stukken uit het totale pakket aankoopt wordt de 
teruggave berekend aan 7,5 Euro per rit en hulp bij een evenement met een 
maximum van de helft van het betaalde bedrag per jaar tot het maximumbedrag 
van 300 Euro werd terugbetaald, eveneens gespreid over de drie volgende jaren. 
De jaarlijks terugbetaling gebeurt telkens ter gelegenheid van de samenkomst bij 
het seizoenbegin voor het vorige fietsseizoen. 
 
De bestelling dient vooraf te worden betaald via overschrijving op rekening van 
de club (zie hieronder) ten laatste één week na ondertekening van de bestelbon.  


