
 

Shirts 
 

Je eigen shirt, of als team voor bedrijf, school of 
familie/vrienden, niets loopt toch zo lekker! 
 

- Startnummers/shirts afhalen door basisschoolleerlingen 
voor kidsruns vanaf 11:00 bij een van de kramen in het 
start/finishgebied 

- Startnummers/shirts afhalen voor hoofdafstand van 4 Mijl 
vanaf 12:45 bij een van de kramen in het start/finishgebied 

- Voor jeugd/volwassenen in de maten: XS – S – M – L – XL – 
XXL – XXXL. Te koop bij Run2Day en via de webshop van 4 
Mijl 

- Voor kids/basisschoolleerlingen in de maten 128 – 140 – 
152 – 164 (zo lang de voorraad strekt) 

 

 
- Voorafgaand aan het opgeven van maten kunnen shirts 

worden gepast bij Run2Day Assen aan de Ceresstraat 7 

https://winkels.run2day.nl/winkels/assen/
https://www.4mijlvanassen.site/shop/?fb-edit=1


- Via de webshop zijn alleen de standaardshirts te koop, 
zodra beschikbaar en zo lang de voorraad strekt 

- Feitelijk bestellen van team-shirts kan niet op deze site, 
maar gebeurt bij het inschrijfproces op inschrijven.nl 

- Verzenden van logo en/of tekstregel dient te geschieden 
aan: kleding@4mijlvanassen.nl 

- Logo’s dienen van drukwerkkwaliteit te zijn in het formaat: 
.pdf, .eps, of .ai 

- De lengte van de tekstregel voor de team-naam is 
maximaal 20 tekens. Maar let op: hoe meer tekens hoe 
kleiner de letters kunnen worden! 

- Gepersonaliseerde shirts kennen een levertijd van vele 
weken en zijn daarom tot uiterlijk 1 juli 2020 te bestellen 

- Teams die zich inschrijven na deze datum krijgen 
standaardshirts geleverd (zo lang de voorraad strekt) 

- Mochten shirts (na inschrijving) niet meer voorradig zijn, 
dan brengt de organisatie daarvoor de kosten niet in 
rekening of ontvangt het team daarvoor een bedrag weer 
retour (á €10,- per shirt) 

- Per verstrekt Unicef Sponsorshirt (voor kids) draagt de 
organisatie een klein bedrag af aan Unicef 

- Daarnaast is de tijdens de online-inschrijving (voor kidsruns 
én voor 4 Mijl) een vrijwillige extra bijdrage mogelijk aan 
Unicef 

 
 

https://www.4mijlvanassen.site/shop/?fb-edit=1
mailto:kleding@4mijlvanassen.nl

