
sports specialists since 2001

Het triathlon seizoen is net van start gegaan en overweegt u een wetsuit  
te kopen, maar weet u niet waar u op moet letten bij de aankoop? Of twijfelt  
u over de juiste maat of het materiaal? Dan is de Wetsuit Testdag iets voor u!  
Op zaterdag 6 juni organiseren wij, Sandenshop een Wetsuit Testdag in  
open water!!! De beste plek om een wetsuit te testen!

Bekende merken zoals 2XU, Sailfish, Zone3, BlueSeventy, Aquaman  
en AquaShere zijn aanwezig met verschillende soorten en maten wetsuits. 
Er is voor ieder wat wils. Het uitgangspunt is dat iedereen die aanwezig is uitgebreid 
de tijd heeft om zijn wetsuit goed te testen. Er staat er een team van experts 
voor u ter beschikking om u bij uw keuze te helpen. 

De testdag zal plaatsvinden van 10 - 13 uur in het BillyBird Park Hemelrijk te Volkel 
met een prachtig strandbad. Binnen is er een aparte ruimte ter beschikking 

gesteld voor ontvangst, presentaties van de merken en natuurlijk het aan- 
en uitrekken van de wetsuits. Er zal buiten gezwommen gaan worden, 

net zoals bij de wedstrijden!

De actieprijzen van de pakken zijn alléén geldig tijdens deze Wet-
suit Testdag! Mocht het wetsuit van uw keuze niet op voorraad zijn 
dan kunt u het gewoon bestellen, met pin betalen en dan wordt het 
wetsuit u kosteloos nagestuurd. 

Deelname aan deze Wetsuit Testdag is GRATIS!!! Aanmelden is wel 
verplicht door een e-mail te sturen naar info@sandenshop.com 

met als onderwerp “Wetsuit Testdag”, voeg uw complete NAW gege-
vens toe. U ontvangt een bevestiging, dit is tevens u entreebewijs voor 

het BillyBird Park Hemelrijk. Vergeet dit niet mee te nemen!

Dus geef je snel op voor deze Wetsuit Testdag, want vol = vol. 

Overigens is dit een mooie gelegenheid om na het testen van de wetsuits een kijkje te nemen 
in onze winkel in Volkel, slechts 2 min rijden vanaf het Billy Bird Park Hemelrijk. 
Hier vind u een grote collectie triathlon artikelen, met speciaal voor u als deelnemer deze dag
10% korting op alle triathlon artikelen én er ligt een leuke goodie-bag klaar!

Graag tot ziens op 6 juni tijdens onze Wetsuit Testdag bij Billy Bird Park Hemelrijk te Volkel.
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Profiteer deze dag van 15% KORTING op alle wetsuits!

De ideale plek om uw sportieve 

ochtend te combineren met 

een familie uitje. Terwijl u uw 

wetsuit past, vermaken de 

kinderen zich in de binnenspeel-

tuin of buitenattracties! 

Kijk voor meer info: 

billybird
.nl
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6 juni  
WETSUIT TESTDAG!


