
	

Artikel Functie Norm/wet Kwaliteit 

JASSEN    

winterjas warm,winddicht, zelf kunnen uitwassen 30° minstens gore-tex, flexothane,polyurethaan 

sportvest(bovenstuk van kostuum) blazer zowel voor gebruik in winter als zomer, uitgangskledij, tijdloos chemisch reinigen wol/polyamide 

regenjas met rits en kap waterproof, winddicht,soepel, ademend, moet dienen voor alle seizoenen 30° minstens flexothane of PVC 

fluo jasje voor veiligheid, moet boven alle jassen gedragen worden  PVC 

BROEKEN    

jeansbroek  multifunctioneel voor dagdagelijks gebruik 30° minstens 100%katoen 

ribfluwelen broek beschermen tegen vrieskoude, multifunctioneel 30° minstens 100% katoen 

chino broek gekleder, tijdloos, zware katoen voor winter en zomer 30° minstens 100% katoen 

bermuda multifunctioneel 30° minstens katoen of polyester/katoen 

HEMDEN    

hemd lange mouw gekleder, tijdloos, is bedoeld als uitgangskledij,kleurvast 30° minstens katoen of polyester/katoen 

hemd korte mouw gekleder, tijdloos, is bedoeld als uitgangskledij,kleurvast 30° minstens katoen of polyester/katoen 

T-SHIRTS    

t-shirt lange mouwen multifunctioneel 40° minstens katoen of polyester/katoen 

t-shirt korte mouwen multifunctioneel 40° minstens katoen of polyester/katoen 

TRUIEN    

fleece trui om in de winter tegen de koude te beschermen 30° minstens 100% polyester 

winter trui multifunctioneel beschermen tegen koude 30° minstens acryl 

winter trui uitgangskledij beschermen tegen koude, niet te snel opwollen, kleurvast 30° minstens wol/acryl 

zomer trui multifuntioneel beschermen tegen koude 30° minstens katoen of polyester/katoen 

zomer trui uitgangskledij beschermen tegen koude, niet te snel opwollen, kleurvast 30° minstens katoen of polyester/katoen 

cardigan beschermen tegen koude, niet te snel opwollen, kleurvast 30° minstens katoen/wol 

SPORTKLEDIJ    

t-shirt bestand tegen transpiratie, geen wrijving geven, op hoge 60° minstens katoen of polyester/katoen 



 temperatuur kunnen wassen   

short bestand tegen transpiratie, geen wrijving geven, op hoge 60° minstens katoen of polyester/katoen 

 temperatuur kunnen wassen   

training (vest + broek) bestand tegen transpiratie, geen wrijving geven, op hoge 60° minstens katoen of polyester/katoen 

 temperatuur kunnen wassen, zowel voor winter als zomer gebruik   

zwemshort/broek chloorbestendig, wasbaar 30° polyamide en elasthan 

    

ONDERGOED/NACHTKLEDING    

onderbroek pesticiden (na hoeveel wasbeurten verdwenen?), kookvast voor hygiëne 60° minstens 100% katoen (warm wassen) 

pyama winter beschermen tegen koude, hygienisch dwz goed kunnen wassen 40° minstens 100% katoen 

 pesticiden (na hoeveel wasbeurten verdwenen?)   

pyama zomer bestand tegen transpiratie, hygienisch dwz goed kunnen wassen, 40° minstens 100% katoen 

 pesticiden (na hoeveel wasbeurten verdwenen?)   

 mee op vakantie kunnen gaan dwz zedelijk en kleurvast   

KOUSEN    

wintersokken  stevige sokken die niet snel gaten geven, goed kunnen wassen  40° minstens katoen 

zomersokken stevige sokken die niet snel gaten geven, goed kunnen wassen  40° minstens katoen 

 beschermen tegen transpiratie   

sportsokken beschermen tegen transpiratie, kookwas 40° minstens katoen 

    

ACCESOIRES    

winterpet bescherming tegen koude en wind 30° katoen 

zomerpet bescherming tegen zon en warmte 30° katoen 

handschoenen waterdicht, soepel om een goede grip op stuur fiets te hebben (veiligheid), 30°  thermo max 

 warm   

sjaal bescherming tegen koude en wind 30° acryl omwille van allergie 

paraplu beschermen tegen regen, stevig om windvlagen te kunnen weerstaan  

stropdas om bij sportvest en hemd te dragen, tijdloos, uitgangskledij   polyamide 



riem leder, multifunctioneel  leder 

    

SCHOENEN    

FUNCTIE SCHOENEN:    

BESCHERMING     

MOBILITEIT,VEEL TE VOET    

    

geklede schoen in leder, uitgangsschoen, zowel bedoeld voor winter als zomer  lederen binnenzool 

winterschoen doordeweekse multifunctionele schoen  lederen binnenzool 

zomerschoen sandaal  lederen binnenzool 

sportschoen multifunctionele sportschoen,bestand tegen transpiratie  lederen binnenzool 

gummy laarsen Waterbestendig, zowel voor winter als zomer  pvc 

slippers waterbestendig, hygiënisch  geen voorkeur 

pantoffels anti-slip, warm en hygiënisch  geen voorkeur 

 

 

 

 

 

 

 

 


