
Bestellen kleding WV de Amstel 
Zoals in de eerdere nieuwsbrief aangegeven kan je vanaf woensdag 27 november tot en met zondag 

8 december de nieuwe kleding passen bij Wieleroutfits in Ouderkerk. In de winkel is hoek gecreëerd 

waar je te passen kleding aantreft. Daar vind je ook een formulier met daarop de prijzen en waarop 

je kan noteren welke kleding je zou willen bestellen in de webshop die speciaal voor onze club 

gemaakt is. Alleen leden van WV de Amstel kunnen bestellen  

Als je de eerste keer wilt inloggen, moet je je eerst registeren, via ‘registreren’ op onderstaande link, 

vul hierin je email adres in en verzin een wachtwoord. 

https://wvdeamstel.justcycle.nl/mijn-account/ 

Alleen als je ingelogd bent zie je de producten. 

Het kledingontwerp zoals gepresenteerd in de webshop is nog ´under construction´. 

 

Bestellen kan tot zondag 8 december 21.00 uur. Daarna sluit de webshop en gaat de bestelling 

richting Spanje.  De uitlevering zal in februari 2020 zijn. Wees volledig in je bestelling. Enerzijds 

omdat je korting krijgt op bepaalde producten in deze eerste bestelronde. Maar ook omdat de 

volgende bestelronde waarschijnlijk in april zal zijn.  

Prijzen 
Hieronder tref je de prijzen. Just Cycle geeft op een aantal items een zogenoemde ‘starterskorting’, 
alleen geldend voor de eerste ronde. Deze prijzen zijn in rood weergegeven. 

 
 

Pasinstructie 
Shirtje: vouw het mouwtje even om naar buiten voordat je het shirt aantrekt 

Broek: idem, vouw de pijp om naar buiten voordat je de broek aantrekt 

De silicone grip blijft anders een beetje trekken waardoor shirt en broek minder mooi zit. En de 
pasvorm van de kleding blijft er beter door.  

PRODUCT prijzen 
actie prjs 

bestelronde 1
Kids: prijzen 

actie prjs 

bestelronde 1

Korte broek
€ 49,50 € 45,00

Kids, Shirt kort mouw
€ 34,50 € 31,50

Korte broek, dames
€ 52,00 € 47,50

Kids, Jasje
€ 39,50

Shirt kort mouw, Sunny Day
€ 39,50 € 35,00

Kids, Korte broek
€ 36,50 € 33,50

Shirt korte mouw, Hard day
€ 49,50

Kids, lange broek
€ 52,50

Jack
€ 46,50

Kids, Winterjack
€ 62,00

Windbody
€ 39,00

Winterjack
€ 72,00 Accessoires:

Snelpak KM
€ 72,00

Armstukken
€ 19,50

Snelpak LM
€ 75,00

Beenstukken
€ 24,50

Monobody (combi-pack)
€ 87,00

Handschoenen
€ 17,50

Shield Jacket
€ 107,00

Ondershirt
€ 18,50

Lange broek (excl. Zeem)
€ 57,00

Petje
€ 12,50

Lange broek (incl. Zeem)
€ 62,00

https://wvdeamstel.justcycle.nl/mijn-account/


 
 
Specifieke  toelichting op de kledinglijn  
In de winkel, hangt de paskleding in een speciale hoek voor `WV de Amstel`. Specifiek lichten we nog 
het volgende toe. 
 
Shirts: 
Er zijn twee verschillende kledinglijnen de Sunny Day line (SD) en de Hard Day line (HD).  

- De Sunny Day line heeft een normale pasvorm.  
- De Hard Day line heeft een slimfit pasvorm. Bovendien heeft de Hard Day line een 

vrouwenmodel en een herenmodel.  
 Let hier dus goed op bij het passen van de shirts korte mouw, er zijn verschillende versies shirts. 
 
Korte broeken 
Er zijn twee soorten korte broeken: een herenmodel en damesmodel. Het damesmodel onderscheidt 
zich van het herenmodel door de bretel. Dit is een zogenoemde gesp-bretel aan de achterzijde (voor 
de snelle sanitaire stop).  
Beide broeken kunnen met een heren resp. dameszeem besteld worden. Dit kan je aangeven in de 
webshop.  
Het is dus voor iedereen aan te raden beide soorten broeken te passen en te kijken wat voor jou het 
best past.  Let bij de bestelling even goed op dat je de juiste zeem besteld.  
 
De lange broek 
De lange broek is een uni variant. Daar is dus niet een variant met gesp-bretel. De lange broek is te 
bestellen met zeem of zonder zeem.  
De maatvoering van de lange broek is identiek aan die van de korte broek. Dus heb je een maat S in de 
korte broek, dan heb je ook een maat S in de lange broek. 
 
Jasje lange mouw en winterjack 
De maatvoering van het jasje lange mouw en die van het winterjack is identiek. Bij de te passen kleding 
vind je alleen de eerste. Dus als je die hebt gepast, heb je direct de maat van het winterjack.  
 
Monobody 
Dit is het combipack; een shirt en een korte broek aan elkaar. 
 
Shield jacket 
Dit is een ‘gabba’ 
 
 
 

 
 
Adres: 
Hoger einde-Zuid 13 
1191AG Ouderkerk aan de Amstel 


