Anything
Anywear
MATEN & MODELLEN

RECHT
MODEL

MAAT

H*B

VOOR WIE

XXS

40*27

Baby’s/Peuters

XS

45 * 32

Tot 6 – 7 jaar

S

48 * 35

7 – 10 jaar

Wij maken onze hesjes zelf. Dat betekent dat er heel
veel mogelijk is en dat ze niet te vergelijken zijn met de
standaard pech-langs-de-weg-hesjes.

STOF TOT NADENKEN

Wij maken hesjes in elke gewenste maat en model.
Niettemin hanteren we een standaard matentabel, zodat u het ook
nog een beetje begrijpt:

DE MATEN

SPECIFICATIES & OPTIES

Al onze producten zijn van 100% tricot polyester.
Daarmee zijn ze lichtgewicht (115 gr/m2), ademend en
schimmelwerend. Ideaal voor sportactiviteiten en
langdurig gebruik.

DE OPDRUK
We bedrukken middels transfer, zeefdruk, flexdruk of
sublimatie. Al deze technieken leiden tot een duurzaam
resultaat. Uiteraard zijn onze hesjes prima te wassen.
Bij éénkleurige druk kan de print echter loslaten. Klanten
hebben daar wisselende ervaringen mee, dus wij geven
er geen garantie op. Sublimatieprint is prima te wassen.
Wij raden af om een droger te gebruiken. Kijkt u ook
eens naar onze wasvoorschriften.

M

50 * 38
Oudere kids/kleine dames
Standaardmaten:
MLHeren (60
55 *cm
40hoog Dames
* 42 cm breed )
XL (65 cm hoog * 48 cm breed)
L
60 * 42
Heren

DE OPTIES

XL

65 * 48

Mannen

Sluiting:

XXL

70 * 55

Kerels

VESTJES

FLESSEMODEL

Junior (55 * 51 cm)
Dames (66 * 63 cm)
Heren (70 * 65 cm)
XXL (70 * 73 cm)
Vestjes zijn jasjes met een klittenbandsluiting aan de voorkant.
Ook die kunnen we in elke maat maken. Standaard bieden we de
bovenstaande maten aan.
Let op: hesjes zijn geen maatkostuum, vraag dus gerust een
pasmodel aan
Meer informatie: www.hesje.com/matenenmodellen.pdf

- Onze hesjes hebben standaard stieken aan de zijkant, maar
we maken ze ook met dubbele ringen, aanschuifknopjes,
(om aan te snoeren) of klitteband (verstelbaar);
- Vestjes sluiten met klitteband, de strips kunnen we verlengen.

U wilt een ander
model? Wij maken
het voor u !

Reflectie – elementen:
Wij kunnen reflectiestrepen en reflectietekst
op de hesjes aanbrengen. Strepen zijn
standaard horizontaal, maar kunnen ook op
een andere manier worden geplaatst.
Nummers:
Voor slechts een kleine meerprijs nummeren
wij hesjes naar uw wensen.
Verder naar de kleuren ->

Anything
Anywear
KLEUREN
Wij maken onze hesjes en vestjes in 22 kleuren. Bij kleine bestellingen
(via de webshop) leveren we 8 standaardkleuren. De overige
kleuren kennen bij kleine bestellingen een meerprijs en een wat
langere levertijd. Onze kleuren zijn:
- 1476 Licht blauw (PMS 278C) - STANDAARD
- 1477 Donkerblauw (PMS 289C) - STANDAARD
- 1469 Roze (PMS 205C) - STANDAARD
- 1482 Rood (PMS 200C) - STANDAARD
- 2025 Groen (PMS 348C) - STANDAARD
- 11 Wit - STANDAARD
- 1480 Geel (PMS 12C9C) - STANDAARD
- 1615 Signaal oranje (PMS 811C) – STANDAARD
- 1489 Oker (PMS 136C)
- 1483 Oranje (PMS 021C)
- 1487 Licht oranje (PMS 151C)
ZOOMBAND
- 2055 Grijsblauw (PMS 541C)
De zoomband kan ook uit- 1840 Kobaltblauw (PMS R Blue) gevoerd worden in dezelfde
- 1471 Beige (PMS 155C)
kleuren. Wij verkopen vaak
- 1478 Bruin (PMS 1405C)
roze hesjes met een groene
- 1479 Bordeaux (PMS 188C)
zoomband en andere ge- 1473 Paars (PMS 2617C)
waagde combinaties.
- 1472 Grijs (PMS CG8C)
- 1475 Grasgroen (PMS 369C)
- 1484 Donkergroen (PMS 359C)
- 58 Zwart
- 1674 Signaal Geel (PMS 809C)

EEN EIGEN KLEUR OF PATROON
Sommige organisaties willen de hesjes in een eigen (bedrijfs)kleur
of een aparte print. Ook dat kan. U wilt hesjes in tijgerprint? Wij
maken ze voor u! Ook maken wij hesjes die aan de voorkant een
andere kleur hebben dan als aan de achterkant of hesjes die u
binnenstebuiten kunt dragen.
De nummers van onze kleuren vindt u onder meer hier:
http://merchandise.nl/zeefdruk/overzicht-pms-kleuren/

PRIJZEN
De prijs van onze hesjes is afhankelijk van een groot aantal zaken. Wat
wilt u precies? Hoeveel hesjes wilt u? Hoe snel wilt u ze hebben?
Daarom maken wij altijd een volledig vrijblijvende offerte die u aan kunt
vragen via de website. Op www.hesje.com/prijzen.pdf vindt u een
indicatie van de prijzen, maar wij raden u aan om altijd een offerte aan
te vragen.

LEVERTIJDEN
De levertijd is afhankelijk van het aantal hesjes. Orders via de webshop
leveren we uit binnen 5 werkdagen, grotere in ca. 10 werkdagen. Daarnaast is de levertijd afhankelijk van het type hesje dat u wenst. Spoedleveringen zijn mogelijk, maar dan rekenen we wel een toeslag.

HET BEDRIJF
Hesje.com bestaat sinds 1 januari 2008.
Begonnen als leverancier van
skihesjes werd het skihesje dé hit op de
piste. Al snel werd de aandacht uitgebreid
naar schoolhesjes, veiligheidshesjes en
trainingshesjes. Allemaal merken die
vallen onder de paraplu van hesje.com

BEDRIJFSGEGEVENS:
HESJE.COM BV
Prins Hendrikstraat 54
4835PR / BREDA
www.hesje.com
info@hesje.com
Tel: 06-19995753
KvK: 53101642
BTW: NL8507.47.387.B01
Bank: 40.30.04.640 / BREDA
Voorbeelden van onze producten ->

Hesjes Eén of Twee
kleurendruk

Vestjes (jasjes)

Hesjes Full Color
Gekleurde of Witte Ondergrond

Wij maken alles wat u wenst

Hesjes Afwijkende pasvorm of
Andere kleur voor dan achter

Zomaar wat klanten…..
Rabobank
Calvé
Kinderopvang SKAR
NCRV
Carlsberg
Johan Cruyff Foundation
AZ Alkmaar
Tu Delft
Erasmus Universiteit
Nederlandse Basketball Bond
Snowacademy
PvdA / SP
Eurosport
Kinderopvang Fleks
Kinderopvang Bobo
OV Chip Informatie
ZoneParc
Getronics
Tempo Team
En nog veel, veel meer….

