
Beste ouder,
Beste leerling,

De school heeft ervoor gekozen om net zoals vorig jaar samen te werken met 
SportswearAdvisor.be voor het bestellen en leveren van de op maat gemaakte sportkleding van 
Sportschool Hasselt.
Om alvast zonder zorgen de vakantie in te gaan, rest er jou nog 1 taak. Het sportpakket 
bestellen voor jouw studierichting, dit vóór 6 juli om uw pakket thuis geleverd te krijgen voor 
15 september. https://www.sportswearadvisor.be/sportschool-hasselt/

1. Gemakkelijk bestellen

Om te bestellen klik je jouw desbetreffende studierichting aan waardoor je op de juiste 
pagina terecht komt. Zoals je kan zien is er per richting een verplicht pakket aan te kopen per 
studierichting, dit zowel voor heren als dames. Verder zijn er nog extra items die de branding 
van de school hebben, die u kan bijbestellen. Neem gerust een kijkje!

Bij vragen kan u steeds onze klantendienst contacteren via shop@sportswearadvisor.be

2. Betaalproces

Jouw bestelling afronden doe je door het sportkleding pakket te betalen. Er zijn verschillende 
betaalopties om het u zo makkelijk mogelijk te maken. Je kan onmiddellijk betalen via 
Bancontact, Visa, Mastercard, Paypall, en veel meer.

3. Levering aan huis

Jouw sportkleding pakket wordt verstuurd op het moment dat wij alle kleding via onze 
leveranciers op stock hebben. Op voorhand kunnen wij dus geen exacte datum geven. Maar bij 
tijdige bestellingen vóór 6 juli kan jouw pakket steeds geleverd worden voor 15 september! 
Als jouw pakket ons magazijn verlaat krijg je hiervan een mailbericht. Nadien verstuurt 
Bpost nog een tweede mail met een track and trace code. Hiermee kan je de exacte levering 
opvolgen.

4. Retour

Zie onze algemene voorwaarden:
Art. 9 Herroepingsrecht/retour
Goederen die besteld zijn kunnen:

- NIET gewisseld
- NIET ingeruild
- NIET terugbetaald worden.

BELANGRIJK: Het is aangeraden om de kleding eerst te passen – dit kan op school – 
alvorens te bestellen. Bij twijfel raden wij altijd aan een maat groter te nemen dan normaal.BE
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