
 
 BESTELFORMULIER 

WELKOMSTAANBIEDINGEN 
Eén formulier invullen per lid. Gewenste artikelen/maten/kleuren aanvinken 

 
 

Naam: 

 Verstuur dit formulier (scan/foto) naar 
info@taekwondoschoolamsterdam.nl, of 
lever het in bij één van de docenten. Na 
ontvangst ontvang je z.s.m. een factuur. 
Zodra deze is voldaan, worden de 

artikelen uitgeleverd tijdens de les. E-mail: 

 

 
 

Welkomstpakket: Doboks (Taekwon-Do uniform) + 1 maand onbeperkt trainen á 50,- 
 

Beginner Dobok: ITF approved. Gesloten jasje. Inclusief witte band. Materiaal: katoen.   
Student/Dan Dobok: ITF approved. Zeer licht, ademend materiaal. Gesloten jasje. Optioneel: inclusief witte band. 
Materiaal: polykatoen. 

Type Dobok Maat Toelichting: Kies de juiste maat door 
je lengte +/- 5 cm te nemen. 
Bijvoorbeeld: maat 100 = 95-104 
cm, maat 110 = 105-114 cm, 
enzovoort.  

 

□ Beginner dobok □ 100 □ 140 □ 180 

□ Student dobok (€ 10 toeslag) □ 110 □ 150 □ 190 

□ 1-3 Dan (€ 50 toeslag) □ 120 □ 160 □ 200 

□ 4-6 Dan (€ 50 toeslag) □ 130 □ 170 □ 210 

 

Sparringspakket: 10% korting indien binnen maand na ingang lidmaatschap besteld 
 

□ Sparringspakket meisjes/dames (€ 99 € 89.10): bestaat uit hoofd-, gebits-, hand-, en voetbeschermers.  
□ Sparringspakket jongens/heren (€ 109 € 98.10) bestaat uit hoofd-, gebits-, hand-, voet- en 

kruisbeschermers.  
Deze set is absoluut noodzakelijk voor de veiligheid bij de sparringsessies. 

 

Materiaal Kleur Maat Toelichting 

Hoofdbeschermer □ Wit 
□ Rood 
□ Blauw 

□ XS (50/52 cm) 
□ S (52/54 cm) 
□ M (54/55 cm) 

□ L (56/59 cm) 
□ XL (+59 cm) 
 

Hoofdomtrek in cm 

Gebitsbeschermer - □ Kind (t/m 12 jaar) □ Volwassene  

Handbeschermer □ Rood 
□ Blauw 

□ XS (kinderen) 
□ S (Volwassenen) 
□ M (Volwassenen) 

□ L (Volwassenen)  

Voetbeschermer □ Rood 
□ Blauw 

Schoenmaat:  Geef je schoenmaat 
op 

Kruisbeschermer 
(jongens/heren) 

- 
□ S (66-81 cm) 
□ M (81-97 cm) 

□ L (97-112 cm) 
□ XL (112-127 cm) 

Omvang taille in cm 

 

Sporttas: 10% korting indien binnen maand na ingang lidmaatschap besteld 

 
□ Sporttas (€ 45 € 40.50): Ruime sporttas in onze huisstijl, prachtig borduurwerk en handige zij- en 

binnenvakken  
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