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Beste clubleden en/of ouders, 
 
Bij S.V. Lottum bestaat de mogelijkheid om artikelen van onze 
kledinglijn te bestellen, zoals trainingspakken, trainingsbroeken, 
t-shirts, tassen en zelfs korfbalkorven (voor voorbeelden zie 
achterzijde). De kleding die we aanbieden is van het merk 
Hummel en wel hun nieuwste model: Hummel TEAM (meer 
informatie op www.hummelsport.nl).  

 
Hummel teamwear: 

Kwaliteit voor een toegankelijke prijs! 
 
We bieden jullie deze artikelen aan tegen onze inkoopsprijs. Alle artikelen zijn voorzien van ons 
bovenstaande S.V. Lottum logo in 4 kleuren. Eventueel kan een spelersnaam (in 1 kleur) op de rug 
aangebracht worden of een extra clubembleem (bijvoorbeeld PSV, VVV of Ajax) in full-color op de borst 
Lever voor je bestelling dit formulier in bij Milou Brouwers, Ulsheggerweg 39. 
Extra bestelformulieren zijn bij Milou of via www.svlottum.nl verkrijgbaar. 
 
Artikel Maat/Kleur Aantal Prijs per stuk Totaal 
TEAM trainingspak (104-116-128-140-152-164)   € 40,00  
TEAM trainingspak (S-M-L-XL-XXL-XXXL)   € 44,00  
Losse trainingsbroek (116-XXXL)   € 24,00  
TEAM T-shirt  (116-164) Kleur:   € 19,00  
TEAM T-shirt  (S-XXXL) Kleur:   € 20,00  
Spelersnaam op rug of tas Naam:  € 16,00  
Clubembleem Naam club: € 16,00  
Andorra Elite sporttas (46 x 25 x31 cm)   € 24,00   
Spain Elite sporttas (55 x 24 x40 cm)   € 26,00  
Kunststof Korf (evt. met paal apart te bestellen) Kleur: € 62,50  
     
Totaalbedrag     
 
Eenmalige machtiging voor euro-incasso 
 
Hierbij machtig ik S.V. Lottum (incassant ID NL57ZZZ401647200000) om eenmalig het totaalbedrag van 
de bestelling mijn (post)bankrekening af te schrijven. Ondergetekende heeft het recht om, na afschrijving 
terugboeking te verlangen. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden. Het bedrag wordt omstreeks de 1e van het volgende kwartaal van uw 
rekening afgeschreven. Het kenmerk van de machtiging wordt u per mail toegestuurd. 
 

Bedrag € 

IBAN nummer  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 

Naam rekeninghouder  

Adres  

Postcode en Woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  
 
Datum: … - ………. – 20…..   Plaats: ……………………… 
 
 
Handtekening     ………………………………......... 
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Hummel Team Poly Suit. 
Het nieuwste trainingspak van 

Hummel. Van 100% polyester tricot. 
Ideaal voor trainingen en vrije tijd. 

Jack en broek voorzien van 
steekzakken met rits. 

Boord en manchet voorzien van 
afwijkende kleur elastische band. 

Broek heeft aansluitende pijp met rits. 
 

Hummel TTS Pant Cuff. 
Losse trainingsbroek. 

Functionele hoogwaardige 
trainingsbroek gemaakt uit polyester. 
Pijp aan onderzijde voorzien van een 

boord, zonder rits. De broek heeft 
twee steekzakken met ritsen. 

(Trainingsjack is niet los verkrijgbaar). 

Hummel Team T-Shirt. 
Vervaardigd uit hoogwaardig 100% 
polyester Climatec. Voorzien van 
ronde hals en met korte mouw. 
Verkrijgbaar in oranje/zwart of 

zwart/antraciet. 

   
 

Hummel Andorra Elite Bag 
Van high quality ribstop, voorzien van 
2 handgrepen en een schouderband. 
Zijvak voorzien van afsluitbare klep 

met klittenband. Binnenzijde voorzien 
van sleutelvakje met rits. 

Ook verkrijgbaar in zwart/antraciet. 
(46 x 25 x31 cm) 

 

Hummel Spain Elite Bag 
Van high quality ribstop, voorzien van 
2 handgrepen en een schouderband. 
Zijvak voorzien van afsluitbare klep 

met klittenband. Binnenzijde voorzien 
van sleutelvakje met rits. 

Ook verkrijgbaar in zwart/antraciet. 
(55 x 24 x40 cm) 

Kunststof korfbalmand 
(diverse kleuren zijn mogelijk: geel, 
rood, blauw, fuchsia, roze, groen en 

uiteraard ook oranje). 

 


