
Saxenburg kledinglijn   2021-2022  

 

Tijdens de officiële wedstrijden draagt iedere speler een Saxenburg tenue (Indian Maharadja). 

Oude shirts met de oude sponsor zijn sinds 2019 niet meer toegestaan. 

 

Het tenue van Saxenburg heeft de kleuren blauw/oranje en bestaat uit een club shirt, donkerblauwe 

rok/broek en club sokken. Intersport Twinsport Haarlem City aan de Drossestraat in Haarlem (naast 

Pathé) is sponsor voor Saxenburg, waar het tenue verkrijgbaar is.  

 

Rokje/broekje en sokken kunnen bij Intersport afgerekend worden.  

Het shirt moet eerst bij Saxenburg betaald worden, dat kan via onze online webwinkel: 

https://saxenburg.myonline.store 

Na betaling ontvang je een email met een factuur. Print de factuur uit en neem deze mee naar de 

winkel om je shirt in ontvangst te nemen. In de winkel kan gepast worden zodat de juiste maat mee 

naar huis gaat. 

 

Kledinglijn Saxenburg: 

Teamkleding is altijd uit de clublijn van Indian Maharadja, heeft het Saxenburg logo en kan uitsluitend 

besteld worden via kleding@saxenburg.nl. Als er sprake is van een teambestelling (minimaal 8 stuks) 

dan geldt er 30% korting op de adviesprijs, waarbij de adviesprijs incl. BTW is. Dit is inclusief het 

Saxenburg logo en exclusief bedrukking van bedrijfslogo of naam/nummer speler. 

De sponsor kan de aanvullende bedrukking via Intersport, Eyecatcher of via een zelf te selecteren partij 

laten uitvoeren. 

 

Saxenburg vraagt een sponsor een vrijwillige bijdrage van 150 euro per jeugdelftal/jaar, of 100 euro per 

jongste jeugdteam/jaar (seizoen 2021/2022). De bijdrage voor een seniorenteam is in overleg met de 

sponsorcommissie. 

 

De kledinglijn van Saxenburg bestaat uit twee kleuren: Navy en Cobalt. Daarmee creëren we eenheid 

(twee blauwe tinten) en is er keuze uit een jack met/zonder capuchon of een sweater zonder capuchon. 

Mocht je interesse hebben met jouw team dezelfde kleding te bestellen, dan kun je kiezen uit 

onderstaande opties. 

 

Prijzen zijn verwerkt met 30% teamkorting en zijn incl. BTW: 

• Jack, knitted jacket navy/cobalt  kids/senior  € 35.00 / € 38.50 

• Jack, tech hooded navy/cobalt  kids/senior  € 31.50 / € 35.00 

• Broek, tech pant navy   kids/senior  € 28.00 / € 35.00 

• Sweater, poly terry – navy/cobalt  kids/senior  € 31.50 / € 35.00 

• Sponsorlogo in wit    per opdruk  € 7.50  

• Nummer - per cijfer    klein / groot  € 2.50 / € 4.00 

• Naam voorop/achterop   per naam  € 5.00 

 

 

https://saxenburg.myonline.store/
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