
Nieuwe BAV-clubkleding 
[November 2019] 

Run2Day Hilversum is de nieuwe leverancier geworden van de BAV-clubkleding. Er is een 

zeer uitgebreid assortiment  BAV-clubkleding beschikbaar gesteld van het topmerk Craft.  

De shirts, tops en singlets zijn in het vertrouwde BAV-geel met zwarte bedrukking. Daarnaast zijn er zeer 

mooie jacks, hoodie sweaters en diverse broeken verkrijgbaar in het zwart met BAV-gele bedrukking. 

Voor jeugdleden (en jeugdige volwassenen) bestaat ook de mogelijkheid om een naam te laten bedrukken 

op de kleding. 

Zowel in het voorjaar als in najaar zal er een pas- en bestelmoment in ons clubgebouw plaatsvinden. 

Natuurlijk is er het hele jaar door de gelegenheid om de clubkleding te passen en te bestellen in de 

Run2Day winkel in Hilversum. 

Run2Day streeft er naar de meeste producten op voorraad te hebben in hun winkel, anders is er een 

maximale levertijd van 2 weken. Het singlet en topje zijn echter maatwerk producten, welke pas ingekocht 

worden bij een groter aantal bestellingen. 

 

 

 

 

 

 

 

  Of neem contact op met Ferdy Oudebeek (ferdy.oudebeek@gmail.com) 

  

   
BAV-shirt, vanaf €21,- 

Vragen? 

 

's Gravelandseweg 27, 1211 BN Hilversum 

T: 035-6225294         E: hilversum@run2day.nl 

W: https://winkels.run2day.nl/winkels/hilversum/ 

mailto:ferdy.oudebeek@gmail.com
mailto:hilversum@run2day.nl
https://winkels.run2day.nl/winkels/hilversum/


 

 

 

 

 

  

PRIJSLIJST - BAV CLUBKLEDING 
JEUGD Prijs (€)  

Korte mouw shirt 21  

Lange mouw shirt 25  

Lange mouw shirt met rits 40  

Windjas 50  

Hoody (incl. naam) 40  

Singlet 40 30* Jeugd kan met betaalbewijs €10 declareren bij 
penningmeester Topje (dames) 45 35* 

Lange losse broek 40  

Korte losse broek (short) 30  

Lange strakke tight 35  

Korte strakke tight 25  

Dames Prijs (€)  

Korte mouw shirt 25  

Lange mouw shirt 28  

Lange mouw shirt met rits 46  

Windjas 60  

Hoody 50  

singlet 40  

Topje (dames) 45  

Lange losse broek 50  

Korte losse broek (short) 35  

Lange strakke tight 40  

Korte strakke tight 30  

Heren Prijs (€)  

Korte mouw shirt 25  

Lange mouw shirt 28  

Lange mouw shirt met rits 46  

windjas 60  

Hoody 50  

singlet 40  

Topje (dames) 45  

Lange losse broek 50  

Korte losse broek (short) 35  

Korte marathon broek 35  

Lange strakke tight 40  

Korte strakke tight 30  



 

 

 


