Frequentky Asked Questions (FAQ):
Q.

Waarom ineens naar een ander merk?

A.

We werden eind mei verrast door het bericht dat de huidige leverancier, STAG, faillissement
had aangevraagd. En we moesten ervoor zorgen dat voor komend seizoen ook nieuwe leden
een Push tenue kunnen aanschaffen. Nieuwe kleding van STAG komt er immers niet meer.

Q.

Is het verplicht om een nieuw shirt te kopen?

A.

Nee, het is komend seizoen gewoon nog toegestaan om in het STAG tenue te spelen. Wel is
het de uitdrukkelijke wens van zowel BHV Push als OSAKA dat iedereen vanaf seizoen 20192020 in het OSAKA tenue speelt

Q.

Ik heb pas een nieuw shirt gekocht, kan ik dat inruilen?

A.

Nee, juist omdat er leden zijn die net iets nieuws hebben gekocht, mag komend seizoen het
oude tenue nog gedragen worden.

Q.

Wat kost een nieuw tenue?

A.

De prijzen voor een standaard tenue zijn als volgt:

Q.

Krijgen we korting op een nieuw shirt?

A.

Zoals in de prijslijst aangegeven met ‘entreeprijs’, is er een korting op aanschaf van een
nieuwe (thuis-)shirt mogelijk. Daarvoor is voor ieder Push lid vanuit Hockey Republic een
korting voucher van €10,- beschikbaar. Bij de kassa wordt de 1-malige inzet ervan verrekend.

Q.

En als ik met een heel team een nieuw tenue of trainingspakken wil bestellen?

A.

Voor aankopen per team biedt Hockey Republic altijd een team korting van 20%.

Q.

Als ik met mijn team trainingspakken of na-de-wedstrijd kleding wil aanschaffen, moet dat
dan OSAKA zijn?

A.

Inderdaad, alle nieuwe teamkleding* van Push teams dient voortaan van OSAKA te zijn.
* zie website voor sponsorreglement in geval van teamsponsoring!

Q.

Wanneer is de OSAKA Push kleding beschikbaar?

A.

OSAKA doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat het volledige Push clubtenue half
september beschikbaar is bij Hockey Republic. Wellicht dat de sokken wat later zijn in
verband met de door ons gewenste kwaliteit, maar dan kun je voorlopig de ‘oude’ sokken
nog gebruiken.

