
Bestellijst voor Riley Club Holland artikelen   

 
Artikel maat prijs € aantal totaal 
  kleur per stuk    prijs  
Riley Club Holland sticker (rond)     1,00     
 Aanbieding 3 voor €  2,50      2,50     
Riley raamsticker (klein vierkant)     0,50     
Aanbieding 5 voor €  2,00      2,00    
Riley Club Holland puzzeltje      0,50     
Aanbieding 3 voor €  1,00      1,00     
Riley spons en zeem inéén     2,20     
Aanbieding 5 voor €  10,00    10,00     
Kerstkaart: design by W.Postel       0,75     
Set 6 voor €  4,00      4,00    
Linnen rugtas met Riley Club Holland logo     4,25   
Linnen rugtas met Riley logo     4,25     
Riley* dames blouse met korte mouw, licht blauw (maten s -
xxl)   34,25     

Riley* dames blouse met lange mouw, licht blauw (maten s - 
xxl)  34,25   
Riley* fleece sweater licht blauw of donker blauw (maten s- xxl)  25,00   
Stropdas van witte zijde met verschillende Riley modellen    9,95   
Riley Club Holland lepeltje     4,50   
Riley Kaars,15cm hoog, diameter 7 cm OP=OP  laatste nu   2,50     
Riley screensaver    11,50     
Riley * badhanddoek blauw  50 x 100 cm                 15,00     
Riley * badhanddoek  wit 50 x 100 cm                 12,00     
Riley * polo shirt (maten s-xxl) (rood , groen , licht grijs)    21,00     
Riley*aktetas   17,50     
Riley dunne regenjas (windbreaker) voor dames en heren  18,00     
Riley lady's / dames Waterproof Jacket    44,50     
Riley degelijke heren (regen) jas    46,00     
Geborduurde RCH badge      5,00     
         
* met geborduurd Riley logo.        
       
    
           Totaal bedrag in 

Euro's   

   
Naam: Datum:  
Adres: Contant / giro  
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Postcode:                             Woonplaats:  
Tel.: E-mail:  
Ik kom de artikelen zelf ophalen / S.v.p. meenemen naar ………………............-meeting op ........  
 
Bestelling opsturen naar: Els van Zaltbommel, Achterland 14, 2964 LA Groot-
Ammers,   
fax: 0184-633209, e-mail: shop@rileyclub.nl  
Betaling bij voorkeur contant en anders naar Riley Club Holland : postgirorekening  4768493  
Algemene informatie: 

Om de kosten voor de besteller te beperken is er voor gekozen om de bestellingen niet via de 
post te versturen. U kunt de artikelen ophalen bij Els thuis of, als u dit aangeeft, kunnen wij 
uw bestelling meenemen naar de eerstvolgende meeting. 
Omdat wij geen voorraad aanhouden van de diverse geborduurde artikelen dient u deze altijd 
van te voren te bestellen en te betalen voordat wij deze laten maken. 
In het algemeen geldt voor de andere spullen OP is OP; wacht dus niet te lang want dan is de 
kans groot dat u te laat bent. 
Informatie per artikel: 

Screensaver: 
U vindt op de CD naast 3-dimensionale kubussen met Riley plaatjes die over het scherm 
rollen, een originele Riley catalogus uit 1912 , een fotografisch restauratie-verslag van de 
1937 Wylder van Kees & Ria de Kock en last but zeker not least een screensaver die u 
continue wisselende Riley verhalen en modellen zal laten zien van rond 1900 tot heden van 
zowel Nederlandse als buitenlandse bodem. Het complete verhaal dat deze laatste screensaver 
verteld duurt maar liefst meer dan 3 uur en wisselt continue zowel qua verhaal-volgorde als 
qua presentatie zodat ook de stille PC-momenten de moeite waard worden. 

Ronde sticker: 
Mooie ronde sticker met een doorsnee van 10 cm met RCH logo  

Vierkante sticker: 
Sticker zelf is 4,5 x 4,5 cm, witte gedeelte is transparant zodat alleen het blauwe logo 
zichtbaar wordt.  

Puzzeltje: 
Afm. 6,5 x 8,5 cm, schuifpuzzel met Riley Club Holland logo. 

Kerstkaarten: 
Ontworpen en getekend door Willem Postel (oprichter van Riley Club Holland) De kaart is 14 
cm breed en 10,5 cm hoog, aan de binnenkant staat er links de Engelse tekst en rechts de 
Nederlandse (zie plaatje). De kaarten (inclusief een enveloppe) kunnen per stuk worden 
gekocht a € 0,75 maar we hebben een aanbieding van 6 stuks voor € 4,--. Het is mogelijk om 
een set van de 6 verschillende modellen te bestellen maar ook om de samenstelling zelf te 
maken door het opgeven van de juiste nummers. 
Kerstkaarten Ned tekst € 0,75 per stuk, of per 6 stuks € 4,00  
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Spons en zeem ineen: 
 

Combinatie van spons en zeem, onmisbaar in elke auto maar ook praktisch in huis. De 
afmetingen zijn 14 x 9 x 4 cm met ingedrukt Riley logo. 

Lepeltje: 
Lepeltje is 12,5 cm lang, verpakt in luxe doos en voorzien van het RCH logo. 

Badhanddoek wit en blauw: 
Kwaliteitshanddoek van 100 % katoen, merk Excellent, afm 50 x 100 cm, 235 gram, 
met blauw / zilver geborduurd Riley logo. 

Poloshirt: 
Mooi Poloshirt met geborduurd Riley logo, 
merk US basic, 35 % katoen en 65 % polyester, 180-190 g/m² 
Te leveren in de kleuren rood, groen en licht grijs en de maten S - XXL. 

Aktetas: 
Afm. 42 x 11,5 x 39 cm, in de kleur blauw met geborduurd Riley logo 

Damesblouse (lange of korte mouwen) 
De dames blouse is van 100 % katoen, heeft een verstevigde, kort gesneden kraag, witte 
parelmoer knoopjes en is voorzien van coupenaden en licht getailleerd. De blouse is leverbaar 
met korte of lange mouw.  
De blouse met lange mouw heeft rechte manchetten met 1 knoopje (deze is ook geschikt om 
op te rollen en kan gebruikt worden met manchetknopen).  
U heeft de keuze uit de maten XS (34), S (36), M (38), L (40), XL (42), XXL (44), 3XL (46) 
en 4XL (48)  
   

Dunne regenjas (Windbreaker)voor dames en heren:  

100 % Nylon, waterafstotend, doorlopende ritssluiting, 1 buitenzak met ritssluiting, gelijktijdig te 
gebruiken om het jack in in te pakken, reigkoord aan de taille, kraag met geïntegreerde capuchon en 
reigkoord, kan door middel van band om de heup gedragen worden. Maten S, M,L,XL en XXL zowel 
voor dames als heren, leverbaar in de kleuren licht- en donker blauw  
Dames Waterproof Jacket:  
Buitenzijde 100 % nylon, waterdichte beschermlaag en verzegelde naden; gaas voering: 100 % 
polyester; verborgen capuchon in de nek, doorlopende ritssluiting met windvanger, verstelbare 
armmanchetten met klittenband, zijzakken met rits, borstzak binnenwaarts, onderboord met reigkoord 
en stoppers. Leverbaar in de kleur Ice Blue en de maten XS, S, M, L, XL en XXL  
  
degelijke heren (regen) jas:  
Buitenzijde: polyester met PVC coating, waterdicht, naden zijn waterdicht verzegeld; binnenzijde: 1/4 
van de binnenvoering in geruite polycotton voering, rest van de voering in polyester; corduroy kraag, 
doorlopende ritssluiting met windvanger, drukknoopsluiting, binnenzak, 2 buitenzakken opgezet met 
drukknoopsluiting. Leverbaar in de kleur donker blauw en de maten S, M, L, XL en XXL, let op de 
maten vallen groot uit.  
   



Geborduurde RCH badge: De badge heeft een doorsnee van 9 cm en kunt u zelf op ieder gewenst 
kledingstuk o.i.d. vast naaien.  

  

 


