
 

 

 
Enkele algemene afspraken +  Kledij afspraken seizoen 2023  
 
Als team geven wij enorm veel budget uit aan kwaliteit volle kledij .  
Wij vinden het enorm belangrijk om onze uitstraling in uniformiteit te doen uit stralen .  
Daarom verlangen wij van onze renners onderstaande afspraken .  
 

- Alle renners  : Iedereen duidelijk maken dat ze tijdens seizoen 2023 onder de naam: 
Acrog-Quick Step- Soudal - Tormans  rijden.  
 

- Dus alles wat ze zelf communiceren in de multi media dit doen onder de naam :           
Acrog-Quick Step – Soudal -  Tormans  .  

- Gebruik team kledij :  
 
Alle renners zijn verplicht  tijdens opwarming + wedstrijden met de juiste wielerkledij  seizoen 
2023 te rijden  . 
 

- Tijdens trainingen kledij 2023 dragen . 
- Iedereen : Teamkousen club aan tijdens opwarming + wedstrijden . 
- Bij het niet dragen van Teamkousen +koershandschoenen van de club . Kunnen 

er sancties volgen van het bestuur uit . Bv: Geen club selecties meer of in houden 
van prijzengeld . 

- Vanaf categorie nieuwelingen :  Team helm Abus verplicht steeds te dragen , deze hebben 
ze ter beschikking gekregen van de club .  
( helm wordt aangeboden door de club voor twee seizoenen )  

- Wanneer renners op podium moeten : muts of pet dragen die ze van de club ter 
beschikking krijgen . 

- Vrijetijdskleding : graag voor en na de wedstrijd de aangeboden vrijetijdskleding dragen die 
de club aanbiedt .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Afspraken vervangen kledij + helm seizoen 2023 
 

Vervanging kledij (na val) :  
 

- Enkel vervanging van essentiële wedstrijdkledij (sp-l-broek/trui) op rekening van de club, uit 
reserve voorraad. Een kapot sprintpak zal op kosten van renner vervangen worden .  
 

- Andere kledij-items kunnen tegen “crash-garantie” (50%) voorwaarden nabesteld worden, 
mits duidelijk bewijs van beschadiging door val. 

 
- Levertermijnen nabestellingen zijn afhankelijk van leverancier.  

 
- De helmen die door de club aangeboden worden vanaf categorie nieuwelingen   zal steeds 

twee seizoenen dienen gebruikt te worden. 

 

- Wanneer een helm beschadigd is na een val , er kan een nieuwe helm aangeschaft worden 

aan de verminderde prijs van 100 euro .  

Alle beschadigde kledij dient besteld te worden via onze webshop met onderstaande korting code’s 

2023 :  

Wij voorzien vervanging van wedstrijdkledij (SP.L Broek, SP.L Trui en PR.R Sprintpak) op kosten 

van de club na val. 

De clubhelm (Abus Airbreaker) wordt vervangen tegen aankoopprijs (110 euro). 

Vermits veiligheid belangrijk is, vragen we dan wel enkele foto's van de de beschadigde helm en/of 

deze in te leveren bij de ploegleiding om er zeker van te zijn dat deze niet langer "als reserve" 

gebruikt wordt. 

  

De bestelling kan je via de normale weg ingeven op de webshop, gebruik makend van volgende 

kortingscodes: 
 

2023-CRASH-HELM 

2023-CRASH-BROEK 

2023-CRASH-TRUI 

2023-CRASH-SPRINTPAK 

  

Mogen we ook vragen om tijdens trainingen zoveel mogelijk gebruik te maken van combinatie 

broek/trui in plaats van sprintpak. 


