
Beste rensters en renners van BRC,  

Per vandaag is de webshop van Vermarc weer geopend! 
Er kan tot en met zondag 10 mei kleding bestelt worden.  
De levering van deze kleding wordt voor 1 augustus verwacht. 
Mocht je nog vragen hebben na het lezen van de instructie  
neem dan bij voorkeur via whatsapp contact met mij op. 
 
Namens het bestuur, 
Harm Twaalfhoven 
T: 06-27163831 
 

HOE WERKT DE WEBSHOP? 

1. Surf naar: https://www.vermarcsport.com/nl/brc 

2. Vul het wachtwoord in: Kelder2018 .  

3. Scroll naar beneden om alle bestelbare artikelen te zien. Als je meer informatie 
over een product wil zien, klik je er op.  

4. Let op: er zijn zowel heren-, dames- als kindermodellen.  

5. Wil je dit artikel niet bestellen, ga dan terug naar de vorige pagina met het pijltje 
links bovenaan.  

6. Wil je het artikel wel bestellen, maak dan volgende keuzes: • Kies jouw model • 
Voer je maat in • Klik vervolgens op  <<toevoegen aan winkelmand>>  

7. Nu kom je terecht in je winkelmandje. • Wens je nog BRC Kennemerland 
producten te bestellen? Klik op  <<Verder winkelen>> • Wil je je bestelling afronden? 
Klik op  <<Bestellen>>  

8. De volgende stap vraagt om persoonlijke gegevens, deze dienen ingevuld te 
worden. Klik hierna op  <<Volgende>>. • Voornaam + Naam • E-mailadres  + 
Telefoonnummer • Adresgegevens  

9. Klik op eender welke betaalmethode, dit is nodig om het bestelproces af te 
kunnen ronden. Wees gerust: betalen doe je pas na levering aan de club.  

10.  Je krijgt vervolgens nog 2 e-mails: • Een eerste met de orderbevestiging: deze kijk 
je na en hou je bij. • Een tweede met de melding dat de Post je pakket zal 
verzenden: deze mag je negeren. De levering van de club bestellingen zal 
gegroepeerd worden en verdeeld binnen de club. Bij levering betaal je aan de club. 

Enkele aandachtspunten: 

• Deze webshop wordt beheerd door Vermarc, in opdracht van BRC Kennemerland. 
De toegang, en de scherpe prijzen, zijn exclusief voor BRC Kennemerland.  

• Kijk je bestelling goed na voor je bevestigt. Bestelde goederen worden niet 
teruggenomen!!!  

• Twijfels of vragen? Contacteer: Harm Twaalfhoven 06-27163831 


