
 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing: bestelling gepersonaliseerde wieleroutfits 

We raden u aan om dit document af te drukken om uw bestelling op de website 

van kalas in goede banen te leiden.  

De prijzen van de artikels staan hieronder vermeld, inclusief BTW en kortingen.  

Inloggen 

 

Klik op inloggen om uw persoonlijke profiel te creëren. Geef uw e-mailadres in en 

kies een wachtwoord. Vervolgens kunt u uw outfits ontwerpen.  

  



 

 

 

 

Stap 1: Kies een ontwerp 

 

Kies een van de 36 beschikbare ontwerpen voor uw wieleroutfits. De kleuren van 

de outfits kunt u in Stap 2 nog aanpassen. Zodra u een model gekozen heeft, gaat 

u automatisch naar Stap 2.   



 

 

 

 

Stap 2: Kleuren en logo’s 

 

Kies de basiskleuren voor uw ontwerp door links in het menu op een kleur te 

klikken en vervolgens de verschillende zones van uw outfit in te kleuren.  

Als u de rode knop (onder het kleurenmenu) uitschakelt, kunt u de verschillende 

delen apart inkleuren.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens kunt u ook tekst 

toevoegen bv. de naam van uw 

kantoor, een slogan enz. U kunt 

het tekstvak ook verplaatsen, 

vergroten/verkleinen en draaien 

met de handige tools (zie rechts).  

  



 

 

 

 

 

Links in het menu kunt u uw tekst 

ingeven, alsook het lettertype kiezen. 

Ten slotte kunt u ook de kleur van het 

lettertype aanpassen en de tekst al dan 

niet omlijnen.  

 

Uiteraard kunt u ook uw logo toevoegen. 

Klik in het menu op “Logo” om uw logo 

toe te voegen. U krijgt onderstaand 

menu te zien. U kunt tot 10 

verschillende logo’s opladen.  

 

 



 

 

 

 

 

Klik vervolgens op een van de grijze zones op de outfit en kies het logo dat u op 

de gekozen plaats wilt toevoegen. Vervolgens kunt u ook de grootte en plaats 

ervan aanpassen.  

 

 

U kunt elke wijziging te allen tijde ongedaan maken met de pijl in het menu. 

Daarnaast kunt u ook steeds een preview van uw ontwerp bekijken met het icoon 

rechts van de pijl.  

Wanneer u klaar bent met uw ontwerpen kunt u alles opslaan en een naam geven 

aan uw ontwerp.  



 

 

 

Stap 3: Voorbeeld en aanvraag 

 

In deze laatste stap krijgt u nogmaals een preview te zien van uw ontwerpen. 

Vervolgens kunt u ook een JPG-bestand van uw ontwerp opslaan.  

  



 

 

 

 

Klik op Stuur aanvraag en de leverancier bezorgt u de definitieve lay-out en een 

aangepaste offerte.  

Gelieve in het tekstvak aan te geven of u het logo van AG Insurance wenst toe te 

voegen aan uw outfits.  

Voor vragen in verband met uw bestelling, gelieve Luc Van den Bergh te 

contacteren op het nummer 0471/32.46.69. 

Ter herinnering:  

 Korting van 30% op de publieke prijs voor outfits met uw logo, het logo van 

kalas en het logo van AG.  

 Korting van 15% op de publieke prijs voor outfits met uw logo en het logo 

van kalas.  



 

 

 

 

Prijslijst  

Wanneer u ervoor kiest om het logo van AG Insurance en van kalas toe te voegen, 

kennen wij u een korting van 30% toe.  

Wanneer u enkel uw eigen logo’s en het logo van kalas toevoegt, krijgt u een 

korting van 15% .   

BTW en ontwikkelingskosten zijn in de prijs inbegrepen.  

 

Prijslijst producten met 30% korting 

Code Omschrijving Prijs Stuks TOTAAL 

n61062-MM25 Wielerbroek PRO-OMEGA 
25|LYCRA Power 

€51,66 1 €51,66 

n50078-MS12 Wielertrui ELITE 12| Spinn €35,99 1 €35,99 

n50055-ML22 Wielervest ELITE 22|FLANDERS €44,04 1 €44,04 

n50247-ML03 Wielerjack ELITE 03|W&W Mission 
Light 12 

€63,94 1 €63,94 

n50238-ML02 Wielerjack ELITE 02| W&W Winter 
12 

€77,92 1 €77,92 

n60266-MM48 Lange koersbroek ELITE-OMEGA 
48| ROUBAIX 

€60,13 1 €60,13 

n60266-MM11 Lange koersbroek ELITE-OMEGA 
11| ROUBAIX 

€49,12 1 €49,12 

 

 

 



 

 

 

 

Prijslijst producten met 15% korting 

Code Omschrijving Prijs Stuks TOTAAL 

n61062-MM25 Wielerbroek PRO-OMEGA 
25|LYCRA Power 

€62,73 1 €62,73 

n50078-MS12 Wielertrui ELITE 12| Spinn €43,71 1 €43,71 

n50055-ML22 Wielervest ELITE 22|FLANDERS €53,48 1 €53,48 

n50247-ML03 Wielerjack ELITE 03|W&W Mission 
Light 12 

€77,62 1 €77,62 

n50238-ML02 Wielerjack ELITE 02| W&W Winter 
12 

€94,62 1 €94,62 

n60266-MM48 Lange koersbroek ELITE-OMEGA 
48| ROUBAIX 

€73,02 1 €73,02 

n60266-MM11 Lange koersbroek ELITE-OMEGA 
11| ROUBAIX 

€59,65 1 €59,65 

 

 


