
Peak Performance teamkleding 

In samenwerking met Peak Performance biedt SkiDiscovery de leden van het Discovery Ski Team 
de mogelijkheid om nieuwe teamkleding te bestellen. Naar aanleiding van de wensen van zowel 
ouders als skiërs bieden wij weer een compleet, volledig gevoerd en waterdicht skipak aan. Deze 
collectie komt volgend skiseizoen (2021/2022) pas in de winkels te liggen. U krijgt nu al de kans 
om een bestelling te plaatsen tegen inkoopprijs. 

Passen en bestellen 
U kunt van 1 t/m 15 februari 2021 op werkdagen tussen 09.00u - 17.00 u langskomen voor een  
pasmoment. Graag van tevoren even bellen naar 070 399 1014 om uw bezoek aan te kondigen. 

Op SkiDiscovery kunt u de teamkleding bestellen door het invullen van het bestelformulier dat 
klaarligt en de betaling te voldoen. 

Levering 
Uitlevering van de collectie van skiseizoen 2021/2022 geschiedt omstreeks eind oktober 2021. 
Na bedrukking zullen de pakken af te halen zijn op SkiDiscovery. Dit zal naar verwachting medio 
november 2021 zijn. Hierover krijgt u t.z.t. bericht. 

 
Prijzen  

Verkoop SS 21/22      Skiteam 
Jr Gravity Jacket (gevoerd) € 280,-   € 140,- 
Jr Gravity Pants (gevoerd) € 180,- € 85,- 

 
• U dient wanneer u bestelt direct het gehele bedrag te betalen. 
• Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen bij Peak Performance.  

 
Logo  
Op elk kledingstuk zal het logo van SkiDiscovery worden geplaatst (in de accentkleur van het 
kledingstuk). Het is niet mogelijk om de kleding zonder logo te bestellen tegen deze prijs. 

Maattabel 
Ter indicatie onderstaand de maattabel zoals Peak Performance deze voert. Dit zijn alle 
beschikbare maten. Volwassen maten zijn voor de oudste teamleden in overleg ook bestelbaar. 

z.o.z. 
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130 140 150 160 170

A Chest 66 70 75 80 85

B Waist 58,5 61 64 67 71,5

C Seat 70 75 81 87 93

D Inseam 60 65 70 75 80

E Sleeve 44 47,5 51,5 55,5 59,5

F Length 130 140 150 160 170



Peak Performance teamkleding 

Afbeeldingen 
Marketingfoto’s van de junior styles voor het komende seizoen zijn helaas nog niet beschikbaar. 
De illustraties geven de juiste ontwerpen weer. De foto’s zijn een correcte weergave van de 
gebruikte kleuren in de kleding. 
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Bestelformulier Discovery Ski Team kleding 

Uw bestelling is definitief nadat u aan onderstaande punten voldaan heeft: 

1. Bestelformulier ingevuld 
2. Bestelformulier afgegeven bij de receptie of gemaild naar info@skidiscovery.nl 
3. Gehele bestelling betaald vóór vrijdag 20 februari 2021 

Middels ondertekening van dit bestelformulier gaat u akkoord met de afname en betaalverplichting 
van de bestelling. 

Getekend voor akkoord: Betaling voldaan:  

Datum ………………. Datum ………………. 
 

Naam ………………. Naam medewerker ………………. 

Handtekening ………………. Handtekening ……………….
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Item Prijs Maat (omcirkelen svp) Aantal

Jr Gravity Jacket  
THRILL GREEN

€ 140,-
130/140/150/160/170

Jr Gravity Jacket  
TREK YELLOW

€ 140,-
130/140/150/160/170

Jr Gravity Jacket  
ZEAL ORANGE

€ 140,-
130/140/150/160/170

Jr Gravity Pants  
THRILL GREEN

€ 85,-
130/140/150/160/170

Jr Gravity Pants  
TREK YELLOW

€ 85,-
130/140/150/160/170

Jr Gravity Pants  
ZEAL ORANGE

€ 85,-
130/140/150/160/170

Naam Skiteam lid/leden Totaalbedrag

€


