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BESTELPROCEDURE

1. Contact & advies 3. Bestellen2. Design
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KOSTEN ONTWERPPROCES
Voor het ontwerpproces wordt een bedrag van €150,- excl. BTW 
in rekening gebracht. In een drietal stappen worden uw wensen 
gevormd tot een uniek design. Belangrijk hierin is dat logo’s in EPS-
formaat worden aangeleverd.

LOGO LAWI IN DESIGN
Wanneer er geen speciale afspraak is gemaakt, hebben wij het 
recht ons Lawi logo op elk product te plaatsen met een maximale 
grootte van 50 x 40 mm. 

MINIMALE ORDERWAARDE
De minimale orderwaarde van custom made bestellingen is 
€ 800,- excl. BTW. U bent binnen dit bedrag geheel vrij in het kiezen 
van producten en de aantallen hiervan. Voor kleinere bestellingen 
worden andere prijzen berekend. Wanneer er bestellingen worden 
gedaan van >100 stuks wordt er een speciale prijs berekend.

CUSTOM MADE KLEDING BESTELLEN
Bij uw interesse in onze custom made kleding, kunt u contact 
opnemen met Lawi Nederland via 06 - 42 07 95 48. Of stuur een 
e-mail naar info@lawinederland.nl. Wij informeren en adviseren u 
dan over het kiezen van de producten. Voordat u een keuze gaat 
maken kunt u met onze passets de maten van de gewenste kleding 
bepalen. Aan de hand van kleurenstalen kunt u de kleuren kiezen. 
Onze grafisch ontwerpers kunnen voor u een ontwerp maken, dat 
aan u ter goedkeuring wordt voorgelegd. Als u akkoord gaat met 
het ontwerp en de defintieve aantallen en maten zijn door gegeven, 
wordt u verzocht 50% van het orderbedrag te voldoen. Zodra deze 
betaling binnen is, zal de productie van de kleding starten. 
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4. Aanbetaling 5. Productie 6. Levering

WEBSHOP
Tijdens een passessie ontvangt u een bestelkaart. Aan de hand 
van de bestelkaart en de persoonlijke inlogcode logt u in op uw 
gepersonaliseerde webshop. Dit is een afgeschermde webshop die 
alleen voor u en uw eventuele leden met de unieke code zichtbaar 
is. De webshop geeft een duidelijk overzicht van alle producten 
die u kunt bestellen. De individuele bestellingen komen vervolgens 
rechtstreeks bij Lawi binnen. Ook u (als vereniging) krijgt toegang tot 
deze webshop. U weet dus precies wat er wanneer besteld wordt. 
Samen met u kan er een termijn worden vastgesteld waarbinnen de 
leden kunnen bestellen. Nadat deze termijn is afgelopen wordt er 
door Lawi een totaalbestelling samengesteld. Naast de bestelling 
per lid is het ook mogelijk om een extra voorraad aan te leggen.

VERZENDING
Vanaf het moment dat de totaalorder in productie is gegaan gaat 
de levertijd van min. 4 tot max. 8 weken in. U ontvangt van ons 
samen met de bevestiging van uw order de verwachte leverdatum. 
Zodra de opdracht bij ons binnenkomt krijgt u opnieuw bericht. 
Daarin wordt ook besproken op welke manier u de kleding wilt  
ontvangen. Er zijn twee mogelijkheden: U kunt er voor kiezen om de 
kleding in een bulkorder (alles in een doos) of in persoonlijke orders 
te ontvangen. Ieder lid krijgt dan zijn/haar eigen tasje met de kleding 
conform de bestellijsten. De tasjes zijn voorzien van de naam van 
het lid en een kopie van de bestellijst.



FIETSSHIRTS

PASVORMEN
     Classic (men)
     Race (unisex)
     Woman
     Kids

RITSEN
Lange rits (standaard)
Korte rits
¾ - rits

EXTRA’S
Reflexstrip 
Ritszakje 
Eigen naam op shirt

1. De Luxe: mouwen met 4cm Lycra einde voor mooiere pasvorm (bedrukbaar).
2. Aero Italy: zeer lichte stof met ventilatie, aerodynamisch materiaal, standaard 

met lange rits en silicone strip onderaan als antislip.
3. Dit product is voorzien van aerodynamische mouwen. 
4. Mouwlengtes zijn kostenloos te verkorten of te verlengen.
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Fietsshirts
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1. Mouwlengtes kostenloos te verkorten of te verlengen. 

2. Wind- en waterdicht fietsjack gemaakt van ademende stof. Ideaal om 

te fietsen in barre weersomstandigheden.

PASVORMEN
     Classic (men)
     Race (unisex)
     Woman
     Kids

RITSEN
Lange rits (standaard)
Korte rits
¾ - rits

EXTRA’S
Reflexstrip 
Ritszakje 
Eigen naam op shirt

fietsJACKS
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fietsjacks



PASVORMEN
     Unisex
     Kids

ZEMEN
Woman 
Basic
Pro

ZEMEN
Men 
Basic
Pro
Race 
GT

ZEMEN
Kids 

1. Broekspijplengtes zijn kostenloos in te korten of te verlengen.
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fietsbroeken

10501 - Kids Standaard
10502 - Kids de Luxe Agony 116-164



13

fietsbroeken



fietssuits
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PASVORMEN
     Unisex
     Kids

ZEMEN
Woman 
Pro

ZEMEN
Men 
Pro
Race 
GT

ZEMEN
Kids 

1. Broekspijplengtes zijn kostenloos in te korten of te verlengen.

2. Een beachracer bevat alle opties van een RR-suit met lange mouw en lange broek.
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fietssuits



MATEN
1 =  35 - 38
2 =  39 - 42
3 =  43 - 46
s/m = 39 - 41 
l/xl =  42 - 46

accessoires
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accessoires         ####vrijetijdskleding
PASVORMEN
     Men
     Woman
     Kids
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vrijetijdskleding

accessoires         ####vrijetijdskleding
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triathlon-kleding

ZEMEN
Tripad

EXTRA’S
Zakje 
Eigen naam op pak

PASVORMEN
     Unisex
     Woman
     Kids



triathlonkleding
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loopkleding

PASVORMEN
     Men
     Unisex
     Woman
     Kids
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loopkleding
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schaats-  en skeelerkleding

1. Schaatsjacks worden standaard voorzien van een ritszakje op de rug. 
PASVORMEN
     Classic (men)
     Race (unisex)
     Woman
     Kids
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SCHAATS  EN SKEELERkleding




