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Nieuwe regeling voor het bestellen en aankopen van LO-kledij bij Printcity 
 
 
Geachte ouders 
Beste leerlingen 

 
Met deze brief willen we jullie informeren over de regeling omtrent het bestellen en aankopen 
van LO-kledij voor volgend schooljaar. 
 
De bestelling en de betaling van LO-kledij gebeurt rechtstreeks via kledingwinkel Printcity 
(Ekkelgaarden 6D2, 3500 Hasselt) waar je al het sportgerief van ons sportmerk JAKO online kan 
bestellen en betalen. 

 
         De link om LO-kledij te bestellen: 
 
                                    
       

 
 

         Via deze website krijg je een overzicht wat je per studierichting verplicht bent om aan te kopen     
         en wat optioneel is. De website staat opnieuw online vanaf 1 juli 2021. 
 

Je kan je kledij enkel afhalen op school op 1 september 2021 en op 30 september 2021. 
Printcity voorziet ook nog 1 afhaalmoment in de kledingwinkel zelf op zaterdag 18 september 
tussen 10u en 16u. Kledij kan ook via de post worden opgestuurd maar voor de verzending is de 
leverancier genoodzaakt om een extra kost van 10 euro aan te rekenen. 
Bestellingen doorheen het schooljaar worden steeds bij Printcity zelf afgehaald of via de post 
opgestuurd.  
 
Aan de achterzijde vind je belangrijke afspraken! 

 

 

 

 

 

 

 

https://imas.myonline.store/ 
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Belangrijke afspraken: 

• Wij wijzen op jullie verantwoordelijkheid voor het tijdig aankopen en afhalen van de 

kledij. 

 
Huidige leerlingen (herinschrijvers) 

➢ Iedereen in orde op 2 september 2021 
➢ Online bestellen via de website vanaf 1 juli tot 1 augustus 
➢ Leerlingen die later dan 1 augustus bestellen hebben geen garantie om op 2 

september in orde te zijn 
➢ Afhaalmoment op 1 september op school vanaf 12u (hou rekening met wachtrijen) 
➢ Bij het afhalen van je kledij breng je altijd je afhaalmelding mee met persoonlijke 

code 
 

Nieuwe leerlingen: 
➢ Iedereen in orde ten laatste op 1 oktober 2021 
➢ Bestellen online zodra zij deze brief in ontvangst hebben gekregen of ten vroegste 1 

juli 
➢ Afhaalmoment op 1 september op school vanaf 12u (hou rekening met wachtrijen) 

indien voor 1 augustus besteld 
➢ Afhaalmoment op 18/9 bij Printcity zelf tussen 10u en 16u of 30/9 op school 
➢ Bij het afhalen van je kledij breng je altijd je afhaalmelding mee met persoonlijke 

code 
➢ Eigen sportieve kledij in de maand september indien nodig  

 

 

• Doorheen het hele schooljaar bestaat de mogelijkheid om kledij bij te bestellen. Je zal op  
een 2/3-tal weken moeten rekenen vooraleer je bestelling klaar is. Je krijgt via mail een 
bericht wanneer de bestelling gereed is. Deze kledij wordt niet op school bezorgd. Je kan 
de bestelling afhalen bij Printcity of per post laten opsturen.  

• Een short en T-shirt is voor iedereen verplicht. Een eigen effen, zwarte lange 
trainingsbroek/legging is ook toegestaan.  

• Rekening houdend met de extra uren sport in de sportrichtingen zijn meerdere shorts en 
T-shirts verplicht i.f.v. hygiëne. 

• Bestellingen die voor 1 augustus worden gedaan, worden altijd pas eind augustus 
opgestuurd per post. 

• Bestellingen worden pas in orde gemaakt zodra de betaling online rond is. 

• Aangekochte goederen kunnen niet geruild worden. Via de link om kledij te bestellen is 
het aangewezen om de maattabel te raadplegen. Er staan ook foto’s van de modellen. 

• Bestellingen kunnnen enkel afgehaald worden met een afhaalmelding waarop een 
persoonlijke code staat, dit zowel op school als bij Printcity. Na aankoop krijg je via mail 
een bevestiging van je bestelling en nadien een 2e mail met de afhaalmelding en code. 

• Alle praktische vragen over het bestellen en aankopen van de schoolkledij gebeurt 
rechtstreeks met Printcity. Via de website kan je contact opnemen met de winkel. 

• De schoolkledij van de voorbije jaren mag nog steeds gedragen worden.  

        Met sportieve groet 
         
        De vakgroep L.O                                      
        Contactpersonen: Ruth Bollen – Lise Jeuris ( leerkrachten L.O) 


