
Aanmeetformulier juni 2022  
Gastheer / Gastvrouw Niveau 3

Nodig voor opleiding Aantal Prijs Totaal Maat Uitvoering

Pantalon, donkerblauw (1)* € 55,00 € UK                EU      R          L

Gilet, donkerblauw (1)* € 44,95 € UK                EU 

Blouse lange mouw, wit (1)* € 42,50 € EU 

Nodig voor opleiding Aantal Prijs Totaal Maat Uitvoering

Pantalon, donkerblauw (1)* € 55,00 € UK           EU    R      L      Slimfit     Regular fit

Gilet, donkerblauw (1)* € 47,50 € UK           EU 

Overhemd lange mouw, wit (1)* € 42,50 € EU    M5       M7

          Verzendkosten à € 11,95           

Totaalprijs kleding:                       
        Ja          Nee       NF (akkoord / niet akkoord*)Betaald:

Voor- en achternaam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Telefoonnummer ouder / verzorger: Plaats:

Studentnummer: PS:

E-mail ouder / verzorger:

Aangemeten door:

*Verplicht aantal vanuit Summa voor volgen opleiding

Overig nodig Aantal

Nette zwarte schoenen* 1 Elders zelf aan te schaffen (niet via Profashionals)

Vermakingen: Alle (gewenste/benodigde) aanpassingen aan de kleding zijn NIET INBEGREPEN in bovenstaande prijzen. Deze dient u zelf te laten 
verzorgen door een coupeuse.

Opmerkingen

Hierbij geef ik mijn akkoord voor het gebruiken van mijn mailadres of (mobiele) 
telefoonnummer wanneer Profashionals contact dient op te nemen met betrek-
king tot mijn bestelde kleding. Mijn gegevens worden niet verder verwerkt voor 
andere doeleinden.

Handtekening voor akkoord:

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Alle bestelde kleding dient bij het aanmeten voor eigen rekening ter plaatse betaald 
te worden (pin). Zonder betaling ter plaatse wordt deze bestelling niet in uitvoering genomen. Door ondertekening geeft de 
student aan dat de maten juist zijn ingevuld. Deze maten zijn bindend en worden zo uitgeleverd. Maten kunnen tussen-
tijds niet meer gewijzigd worden. Profashionals is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het veranderen van de maat 
tussen moment van aanmeten en uitleveren (aankomen of afvallen van de student).   
Een andere maat bestellen is altijd voor eigen rekening. Vermakingen aan de kleding zijn voor eigen rekening.

Datum:            /            /

€

DAMES

HEREN

DAMES & HEREN

Deze prijzen zijn geldig vanaf 1 juli 2022. Eventuele prijsverhogingen door o.a. 
COVID-19 invloeden na deze datum kunnen van toepassing zijn.


