
Kledingreglement ESA                                                        

                                                          

ESA stelt, gesponsord door 123inkt.nl, kleding in bruikleen ter beschikking 

welke eigendom blijven van ESA voor de duur van 3 jaar. Hieraan zijn regels 

verbonden, te weten: 

• Elke speler krijgt aan het begin van het seizoen 22/23 een wedstrijdtenue bestaande uit 

shirt, broek en sokken, presentatiepak en tas.  

• De shirts zijn voorzien van sponsering en mogen verder niet bedrukt worden. 

• Ook de tas is voorzien van sponsering en mag niet bedrukt, beplakt of beschreven worden.  

• De kleding en de tas zijn voor 3 jaar in bruikleen en blijft zodanig eigendom van ESA. Na 3 

jaar wordt het eigendom van de speler. 

• Iedere speler is verplicht tot het dragen van het officiële tenue tijdens wedstrijden en/of 

toernooien van ESA. 

• De kleding is uitsluitend bedoeld voor wedstrijden en/of activiteiten van ESA, niet voor 

privégebruik en/of trainingen. 

• Speler is en blijft zelfverantwoordelijk voor de kleding en tas en dient deze zelf in goede 

staat te houden. 

• Bij verlies van de door ESA uitgereikte kleding dient te allen tijde voor eigen rekening voor 

vervanging gezorgd te worden. 

• De beschikbaar gestelde kleding dient volgens de wasvoorschriften gewassen te worden. 

• Indien kleding in de bruikleenperiode te klein is geworden is er mogelijkheid eind van het 

(halve) seizoen om te ruilen via de kledingcoördinator. 

• Na beëindiging van het lidmaatschap dient de kleding gewassen en in goede staat ingeleverd 

te worden. 

• Wedstrijdkousen worden, indien nodig, 1 keer per (heel) seizoen verstrekt, wanneer er 

eerder vervanging nodig is zal dit tegen betaling worden gedaan. 

• Naast de beschikbaar gestelde kleding is het verplicht scheenbeschermers en 

voetbalschoenen te dragen tijden trainingen en wedstrijden. 

• Het dragen van sieraden tijden trainingen en wedstrijden is niet toegestaan. Ook geen 

plastic armbandjes.  

 

 

 

 

 



 

 

Prijzen nieuwe kleding 

Shirt € 15,00 

Short € 7,50 

Presentatiepak XXXS-S € 28,50 

Presentatiepak M-XXL € 30,00 

Sporttas M € 16,00 

Sporttas L € 20,00 

Voetbalkousen € 7,00 

Keeperstenue € 22,00 

Keepersbroek lang € 13,50 

 

 

 


