
Nieuws Kledinglease

Extra aandacht voor de wasvoorschriften en omgang met de uitgegeven kleding.

 

Nogmaals wijzen wij erop, dat er van wordt uitgegaan dat in het bijzonder de shirts van een team 
gezamenlijk worden gewassen.

Dit voorkomt dat wij zoals afgelopen seizoen zijn geconfronteerd met shirts van spelers die beschadigd zijn 
en van andere spelers niet beschadigd zijn. Wij hebben als commissie dan geen verhaal richting leverancier 
van de kleding.

Wij houden ons het recht voor bij het zien van beschadigingen van de kleding waarvan wij de indruk hebben 
dat deze niet volgens de voorschriften zijn behandeld in rekening te brengen bij het gehele team.

Vanzelfsprekend hopen wij dat het niet zover komt!

Ook vragen wij aandacht op het dragen van trainingspakken beschikbaar gesteld door sponsor en 
uitgegeven door Wijhe’92. Het dragen hiervan is toegestaan op wedstrijddagen! Ook hier het verzoek hou je 
aan de regels. Absoluut niet de bedoeling dat je gaat trainen in deze kleding.

 

Hierbij de wasvoorschriften

Wassen van kleding
Om de bedrukking van de shirts te sparen brengen wij nogmaals de wasvoorschriften onder de aandacht.
Attentie voor de wasvoorschriften en wordt met nadruk gevraagd geen wasverzachter te gebruiken. Testen hebben uitgewezen 
dat dit een nadelig effect kan hebben op de bedrukking. Niet meer doen dus!
 
Dit voorkomt onnodige vervangingskosten! Wees zuinig op de spullen. 
 
Wasvoorschriften kleding:
Om zolang mogelijk plezier te hebben van uw bedrukte kleding verzoeken wij u
de volgende punten zorgvuldig door te nemen en uit te voeren tijdens de
wasbeurten:
1. altijd de wasvoorschriften die in het innaai-etiket staan opvolgen.
2. nieuwe kousen, shirts en broeken de eerste paar wasbeurten apart wassen.
3. maximaal op 40 graden wassen, mits anders staat aangegeven.
4. niet in de droogtrommel drogen.
5. sterk vervuilde artikelen niet weken maar direct wassen.
6. bij het wassen en centrifugeren de kleding naar binnen draaien zodat de
opdruk beschermd is.
7. niet chemisch reinigen.
8. niet borstelen of krabben aan de opdruk in natte toestand.
9. niet wringen. 
10. geen wasverzachter gebruiken!
 

 

Wees zuinig op de spullen. Dat voorkomt onnodige uitgaven. Slijtage is niet te voorkomen, wel slijtage die 
ontstaat doordat de voorschriften niet in acht worden genomen.

Reken op begrip.


