
Exclusief KorpsRiem €69,65

                 
          www.1665.eu

Het 1665 team maakt kwalitatief goede leerproducten die volledig hand gemaakt zijn. Het is de 
charme van deze oude ambacht dat geen één 1665 product 100% identiek is (wat wel zo zou zijn 
als het machinaal geproduceerd zou worden). Met uitzondering van de onderzeters. 
  
De producten worden op bestelling vervaardigd en worden in onze vrije tijd gemaakt, meestal in 
de weekenden, de volgende dag leveren is er dan ook niet bij. De kwaliteit van het tuigleer en 
het gereedschap, alsmede de kennis van leerbewerking is de beste basis voor de 1665 producten. 
Degelijk en sterk. Desgewenst kunnen er door u aangedragen ideeën vervaardigd worden, met uw 
eigen logo en of kleuren is dan mogelijk. 
  
Kijk vooral op de website www.1665.eu naar meer info en detailfoto’s. hier kunt u de 
verschillende modellen en items bewonderen en houden wij u op de hoogte van nieuwe 
producten. Het dragen van een krijgsmacht emblemen is voorbehouden aan een gerechtigd 
drager van het onderdeel. Wees dus trots op wat u draagt maar sta niet voor joker als u niet 
gediend hebt bij het bewuste defensie onderdeel! 
  
Let op, het leer is een natuurproduct en alles wordt met de hand gemaakt dan wel samengesteld. 
Wij streven ernaar elk 1665 product uniek te maken maar overeenkomstig met elkaar. Zorgvuldig 
zullen wij het logo erin persen maar kan nog weleens een millimeter naar voren, achteren, 
omhoog of lager zitten als ook de riem gesp gaten ten opzichte van de andere riemen. Dit 
noemen ze ambacht ;-) 
  
Let op dat je bij riemen juiste lengtemaat doorgeeft. Het mooiste is als je de riem rondom in het 
midden bij de gulp meet en dan nog 15 cm overschot erbij telt (van de 6 gesp gaten valt die dan 
in het 3e gat, zie rechter foto hieronder). Op deze manier kun je het logo het beste zien. De 
riem zal op den duur iets rekken en zich zetten. Riem inkorten is mogelijk, maar wordt 
afgeraden. zie de website hoe dit aan te pakken. Met betrekking tot de hondenriem is de maat, 
van je huidige honden  riem, van gesp tot je huidige favoriete gat. Grote foto's op aanvraag. 
  
Het is nu ook mogelijk een extra passant te bestellen, mocht u verwachten af te vallen, dan hoef 
u de riem niet in te korten. Ze zijn er standaard in 17mm en extra breed in 40mm. De riemen 
zijn er in 40mm, 37mm en evt 33mm breed. 
  
* foto’s die getoond worden op het scherm kunnen afwijken met de werkelijke kleur als u het 
product in de hand heeft. Houd rekening met “ tint” verschillen.  
  

Neem geen oude riem maat over, altijd zelf nameten met naai meetlint!  
  

Staat uw logo er niet tussen? neem contact met ons op en wellicht gaan wij deze aanmaken!



Naam (gelijk aan bij uw bank) Voornaam

Adres

Woonplaats Postcode

Land Telefoonnummer

E-mailadres

E.v.t. Marine of registratie nummer 
ingeslagen op gesp-kap achterzijde?  
(6 cijfers max of 9 cijfers onder elkaar)

Keuze lengte riem 95,100, 105, 110, 115, 120, 
125, 130, 135, 140, 145, 150, 155*, 160* cm, 
vul hieronder in. *indien op voorraad. 
Als de buikmaat 100cm is (door de riemlussen 
knoop tot knoop) dan is de riemlengte 115 cm.

Een percentage van de opbrengst gaat 
naar het goede doel, zie 
www.1665.eu/goede-doelen. 

Vink keuze aan en omschrijf in het 
opmerkingsveld precies wat u wilt.

Korpsriem met logo  €69,65

Korpsriem neutraal   €59,65

Ceintuur plus garen  €69,65

Ceintuur puur           €59,65

Extra passant €2,50 of €5,00

Versturen via DHL. 1 keuze (DHL 
heeft tot nu toe 100% bezorgd)

Pakket thuis bezorgen €6,00

Niet bij de buren €7,00

Buitenland neem contact op

Anders, ophalen Leusden?

Gebruikt dit veld om duidelijkheid te geven welk logo en welk kleur garen u besteld. 

Vul het formulier in, sla het op uw pc op en verstuur dit formulier naar; KorpsRiem@gmail.com 
Lukt u het niet, invullen formulier, mail dan alle relevante info naar het mailadres. 

Geef geen maat door van uw oude riem!. Overmaken op afroep 
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