
onze 
club!

plezier

sportief

samen

trots

passie



Personaliseren? 
Sponsoren? 

kijk verderop !

Teamkleding

Keeperskleding
Trainingspakken      
Trainingstenues
Regenkleding
Winterkleding
Tassen en rugtas
Trainers accessoires

Bestellen?

Ga naar 
webshop op
semperaltius.nl 

kleding@semperaltius.nl

Kleding passen 
en vragen?

Compleet 
assortiment 
voor het team! 



Teamkleding

Personaliseren? 

Sponsoren? 

Sponsoren? 
altijd welkom

kleding@
semperaltius.nl

initialen (max.3) € 6,50
nummer klein € 5,00
nummer groot € 6,50
naam € 9,00
clublogo gratis

Alle kleding en accessoires kunnen 
voorzien worden van één of 
meerdere bedrijfslogo's van de 
teamsponsor(s) dit kan i.c.m. 
initialen, nummers en naam. 

Dit traject is altijd maatwerk en 
loopt via de sponsorcommissie.

Kleding 
en tassen 
personaliseren?

Bestellen?
Vragen? 

Meer info?
Vragen? 

sc@semperaltius.nl

alle genoemde prijzen zijn per stuk en inclusief btw



Semper Shirt 
(door club)

Semper Short
(door club)

Spurs Kousen € 6,50

rood / zwart / blauw

Spurs Shirt € 14,50

rood / blauw

Spurs Short € 11,00

zwart / blauw

Spurs Top € 20,50

rood

Keeper Set Hart 

€ 40,00 Groen

Shilton keeper broek

 € 45,00 zwart

Shilton keeper short 

€ 27,50 zwart



Polo Tech € 30,50

zwart / rood

Promo Jack € 25,50

rood / zwart

Promo Broek € 17,50

zwart

Chelsea Top € 33,00

zwart / rood

Chelsea Broek € 22,50

zwart

Chelsea Broek Deluxe

 € 27,50 zwart

Chelsea Broek Slimfit

 € 25,00 zwart

Base Layer / onder shirt   

€ 17,50 wit

Base Layer / onder Short    

€ 15,00 wit



Coachjas Allweather

€ 83,00 zwart

Chelsea Regentop € 32,50

zwart / rood

Chelsea Regenjas € 37,50

rood / zwart

Softshell Jas
€ 58,00  zwart

Player Jas
€ 63,00 zwart / rood

Atlas Tas (SR)
€ 30,50 zwart / rood 

Titan Tas (JR)
€ 25,50 zwart / rood

Calypso Rugtas
€ 22,50 zwart / rood 

Trolly Player
€ 55,00 zwart



TeamTas Jumbo € 60,00

zwart

Keeperhandschoen

Ultimate € 17,50

Tactiek schrijfmap

€ 22,50
Bidon € 2,50

Bidonhouder € 20,00

incl. 6 bidons

Keeperhandschoen

Protector € 35,00

alle genoemde prijzen zijn per stuk en inclusief btw

Vragen?

Bestellen?

Ga naar 
webshop op
semperaltius.nl kleding

@semperaltius.nl

Kleding passen? 


