
Bestelformulier sportattributen WING CHUN TONG

Nr

Maat Prijs/stuk

(omcirkel keuze) (EUR)

1 Wing Chun Jas zwart, rand rood 160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210 42.=

2 Wing Chun Broek (Zwart) 120 / 140 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210 26,=

3 Ronin Sparhandschoenen Wing Chun Een maat 43.=

4 Banden(worden na examen afgegeven) 10,=

5 Normaal enkelzijdig bitje Junior / Senior 4.= / 6.=

6 T-shirt wing chun zwart met logo S/M/L/XL/XXL 20.=

9 Scheenbeschermers Junior 20,=

10 Scheenbeschermers Senior 23,=

11 Vlindermessen (kaal) Per paar Op Aanvraag

12 Rotan stok 1,8 m (1,3 m; 1,5 m ook mogelijk) 23,=

14 Siu Lim Tao boek Op Aanvraag

15 Kung Fu schoentjes / Tai Chi schoentjes (maat zelf invullen!) Op aanvraag

16 Tok (plastic) heren XS/S/M/L/XL 11,=

17 Tok (plastic) dames Div maten(passen/proberen) 22,=

18 Sanda setje shirt en broek S/M/L/XL/XXL  rood of zwart 33,=

10 OZ   12  OZ. muay 70,= / 75,=

14 OZ   16 OZ   muay 75,= / 80,=

20 Windsels Ronin  muay   8,=

5 Normaal enkelzijdig bitje Junior / Senior 4.= / 6.=

16 Tok (plastic) heren XS/S/M/L/XL 11,=

17 Tok (plastic) dames Div maten(passen/proberen) 22,=

9 Scheenbeschermers Junior 20,=

10 Scheenbeschermers Senior 23,=

23 Hoofdbeschermer zonder vizier M / L / XL 60,=

Hoofdbeschermer met vizier

(aanbevolen voor mensen met bril/lenzen)

25 Borstbeschermer man S / M / L / XL merk afhankelijk 45,=

26 Borstbeschermer vrouw S / M / L / XL Op Aanvraag

27 Borstbeschermer Muay(man) S / M / L / XL 90,=

28 Embleem 10.=

29 Tok (metaal) (Muay) 25,=

30 Scheenbeschermers Muay(kunstleer) Senior 60,=

31 Enkelbeschermers Ronin / Muay
8,= / 12,=  

13,95

32 Jogging pak zwart met logo S/M/L/XL/XXL Op Aanvraag

33 Tas met logo Eventueel te ontwikkelen in de toekomst

34

35

38

Betaling vindt plaats bij inleveren bestelformulier danwel bij afleveren attributen

Hierbij verplicht ik mij de hierboven gespecificeerde artikelen af te nemen:

Naam: _________________________________   Email of telefoonnummer: ______________________________________

Datum: ________________________________________________________________________  

Hantekening__________________________________________________________

Wing Chun standaard set

Wing Chun additionele artikelen

Sanda standaard set

Versie 01 -06 - 2011

Artikel Aantal
Totaalprijs

(EUR)

19
Bokshandschoenen  10/16 Oz (voor 

Sanda en Light Continuous)

24 M / L / XL 69,=

Sanda additionele artikelen

TOTAAL EUR
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UITGANGSPUNTEN EN BESTELPROCEDURE SPORTARTIKELEN WING CHUN TONG 
 
 
Uitgangspunten 
De vereniging Wing Chun Tong streeft bij het faciliteren van sportartikelen voor haar leden naar het 
volgende: 

 Standaardiseren van kleding en verschijning van de leden gedurende de lessen 

 Minimaliseren van de kosten 

 Beschikbaar stellen van standaard sportartikelen gedurende de eerste periode van lidmaatschap 

 Beschikbaar stellen van bijzondere gemeenschappelijke sportartikelen voor alle leden  
 
Het bestuur van de vereniging heeft besloten dat alle nieuwe leden gedurende de eerste 3 maanden na 
lid worden van de vereniging zelf kleding en andere artikelen mogen kiezen en dragen. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat deze leden gebruik mogen maken van scheenbeschermers, handschoenen, etc die in de 
opslagruimtes van de sportzalen liggen. Na 3 maanden lidmaatschap gaan wij er van uit dat zowel de 
beoefenaars van Wing Chun als Sanda het basispakket van sportartikelen zullen aanschaffen. Dus, 
handschoenen, kleding, scheenbeschermers etc(zoals vermeldt op de bestellijst onder het kopje Wing 
Chun / Sanda Standaard Set zal men dan aan moeten schaffen.  
 
De vereniging Wing Chun wil de leden helpen bij het verkrijgen van de benodigde sportartikelen. Daartoe 
hebben wij deze bestellijst aangemaakt. Wij schaffen onze artikelen aan bij meerdere leveranciers en de 
vereniging krijgt een kleine (10%) korting die ten goede van de vereniging komt. Eventuele 
bestel/leveringskosten worden verrekend met deze korting. Het staat de leden vrij zelf artikelen buiten 
deze bestelijst aan te schaffen zolang de Wing Chun / Sanda Standaard Set gehandhaafd blijft. Op 
termijn willen we daarmee bereiken dat iedereen dezelfde verschijning heeft gedurende het sporten. Let 
wel, handschoenen(bijvoorbeeld) kunnen door de (assistent) leraar worden afgekeurd. Check dus voor je 
eventueel zelf artikelen aanschaft of deze door ons geaccepteerd worden.  
 
Procedure 
Deze bestellijst en procedure zijn vanaf de website te downloaden. Per locatie hebben we een 
aanspreekpunt voor het bestellen en leveren van sportartikelen voor de leden: 

 Leiden: Marco Glasmacher  

 Alkmaar: Marcel Koopman, 0615066398 
Ingevulde formulieren kunnen ook worden ingezonden per email: bestelling@wingchuntong.nl 
 
Er liggen ook copieen van deze bestellijst en procedure in de verschillende vestigingen.  
Het lid vult de artikelen in die men wil hebben. Vervolgens levert men het formulier in bij het 
aanspreekpunt van de vestiging. Dit kan per email(scannen van ingevulde formulier) of fysiek op de 
school. Het aanspreekpunt zal de artikelen danwel bestellen en laten bezorgen(bij de vereniging) danwel 
zelf de artikelen ophalen. Soms zal het aanspreekpunt enige bestellingen combineren dus dan kan het 
even duren voor een en ander binnen is.  
 
Betaling 
Betaling kan als volgt: 

 Bij bestellen van de artikelen via email(na scannen): door overmaken van het bedrag naar de 
bankrekening van het aanspreekpunt.  

 Bij bestellen van de artikelen via fysiek inleveren van het formulier bij het aanspreekpunt: contant.  

 Bij afleveren van de artikelen: contant.  
Het aanspreekpunt overhandigt een kwitantie bij afleveren van artikelen en voldane betaling.  
 
Eventuele klachten over de artikelen kunnen ingediend worden bij het aanspreekpunt.  
Klachten over het aanspreekpunt kunnen ingediend worden bij het bestuur.  
Het aanspreekpunt treedt op namens de vereniging en is niet persoonlijk aansprakelijk voor wanbetaling 
of eindeloze discussies.  
 

mailto:bestelling@wingchuntong.nl

