
  

 

 

 

Geachte leerling, ouder(s)/verzorger(s), 

Komend schooljaar start uw zoon of dochter met de opleiding BWI op het Twents Carmel College locatie 

Potskampstraat te Oldenzaal. 

Het is de bedoeling dat iedere leerling bij ons zijn of haar kledingpakket aanschaft. Om het voor u eenvoudig te 

maken en te zorgen voor identiteit heeft het Twents Carmel College in samenwerking met Meijermax 

Bedrijfskleding een kledingpakket voor de leerling samengesteld. 

LET OP! Zonder werkkleding geen toegang om te werken in de praktijklokalen. 

De voordelen om dit kledingpakket aan te schaffen bij Meijermax Bedrijfskleding: 

- De kleding wordt gezamenlijk tijdens de introductie op donderdag 8 juli gepast op school; 

- Wij zorgen ervoor dat de kleding voorzien wordt met het logo van het Twents Carmel College + een 

naambadge met de naam van de leerling; 

- Wij hanteren zeer scherpe prijzen; 

- Wij zorgen voor een tijdige aflevering. 

Voor de opleiding BWI hebben wij voor de leerlingen de onderstaande aanbieding samengesteld: 

1x Amerikaanse overall (voorzien van logo’s + naambadge) 

1x veiligheidswerkschoenen S3 

1x veiligheidsbril 

De prijs van het totaalpakket bedraagt € 80.00,- incl. btw. 

Passessie & betaling van het kledingpakket 

In de laatste schoolweek, tijdens de 1e kennismaking wordt de kleding gepast. 

Tijdens de eerste schoolweek komt Meijermax in overleg met het Twents Carmel College het kledingpakket 

bezorgen op school. 

Het kledingpakket dien je vooraf per overboeking te betalen. Uiterste datum vrijdag 16 juli 2021. Kleding die 

niet betaald is kunnen wij helaas niet in bestelling nemen of afleveren. 

Betaling per overboeking: € 80,00 kan naar: Meijermax onder vermelding van Twents Carmel College en de 

naam van de student. 

IBAN nummer: NL62 INGB 0674 5281 74 

Mocht je toch besluiten om na de bestelling een andere opleiding te gaan volgen of te stoppen, geef dit dan 

direct door via info@meijermax.nl. Zoals u heeft gelezen wordt de kleding voorzien van een naambedrukking 

en wanneer deze gereed is kunnen wij deze helaas niet meer retour nemen. 

Wij wensen jullie alvast veel succes tijdens het nieuwe schooljaar! 
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