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DE HERFST
Opzienbarend mooie kleuren.
Warmte en gezelligheid.
Terrasverwarmers.
Een nieuw seizoen met nieuwe mode.
Lekker lezen.
Eindeloos series kijken.
Dat er (kleine) mensen zijn die met hun 
laarsjes lekker in de plassen stappen.
Gouden bladeren.
Zilveren luchten.

Kortom, zo mooi is het najaar…
Veel plezier met ons nieuwe tijdschrift!
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Het ambacht optiek gaat ons aan het hart, en in 

ons streven naar perfectie past dat onze mensen  

professioneel zijn opgeleid. Wij garanderen u 

dat uw keuze bij ons voor uw nieuwe bril precies 

op uw ogen is afgestemd. Haalbaar én betaal-

baar. Want naast een groot aanbod in het luxe  

segment, bieden wij ook een ruime keuze als het 

gaat om voordelige monturen. Of, beter gezegd: 

sympathiek geprijsde kwaliteit.

Niet eerder was het aanbod van spraak- en 

smaakmakende monturen zó groot. Doe eens 

bijzonder, doe eens anders en gun uzelf een 

unieke bril waarmee u van top tot teen het  

verschil maakt. We laten u graag zien wat op 

dit moment helemaal in is. Want niets is leuker 

dan een fantastische bril die uw nieuwe winter- 

garderobe compleet maakt. Welkom!

KIES JE NIEUWE BRIL

Uw ogen verdienen én verlangen topzorg. En wij zijn ervan overtuigd dat wij u 
deze als geen ander kunnen leveren. Waar we dat op baseren? Voortdurende 
training, jarenlange ervaring en kennis van het werken met de beste appara-
tuur. Plus een aandachtig luisterend oor voor uw wensen. 

Najaar, zo’n seizoen van stevig in je schoenen  
staan en je lekker laten meewaaien

Loesje

MET ZORG
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Dat u altijd wordt geholpen door gediplomeerde en  

ervaren vakmensen is voor ons vanzelfsprekend en voor  

u een geruststellende gedachte. 

Onze oogmeting is allang niet meer een standaard  

checklist, maar een uitgebreid onderzoek naar hoe u 

specifiek uw ogen gebruikt. En daarin is iedereen uniek. 

Dus niet alleen uw ogen gaan ons aan het hart, ook de 

persoon erachter. Wie bent u? Wat zijn de dingen die u 

belangrijk vindt? We streven naar een langdurige relatie. 

Waarbij u ons kent en onze specialisten u en uw ogen.

VAN HET ZIEN VERLEGGEN
Wat nu de top is, kan morgen alweer grensverleggend verbeterd zijn. Dit 
betekent dus dat wij als opticiens ook een ‘trainingsschema’ hebben om onze 
leidende positie te behouden. We volgen permanent opleidingen, werken met 
de meest hoogwaardige apparatuur en zijn totaal toegewijd aan ons vak.

DOUBLE CHECK
Het vroegtijdig signaleren van een verhoogde oogdruk kan  

de kans op ernstige oog ziekten beperken. Zeker als u ouder bent 

dan veertig jaar of als er oogafwijkingen of oogziektes in uw  

familie voorkomen. Alle reden dus om regelmatig uw oogdruk  

te laten controleren.

ECHTE OOGZORG VEREIST ECHTE PAPIEREN
Nederland is één van de weinige landen waar iedereen zich  

opticien mag noemen. Het is dus maar de vraag of u binnen-

loopt bij een ‘echte’ gediplomeerde opticien. Cruciaal, want voor  

échte oogzorg heb je nog altijd échte papieren nodig. En wij  

verzekeren u: die hebben we allemaal.

DE GRENZEN
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MYSTYLE  MULTIFOCAAL OP MAAT

MYSTYLE MULTIFOCALE BRILLENGLAZEN bieden drie voordelen: het allerbreedste gezichts- 

veld dat op dit moment mogelijk is, minimale vertekeningen én een soepele schakeling tussen  

dichtbij en veraf. Samen met u brengen wij uw specifieke wensen in kaart met behulp van  

speciale apparatuur. De gegevens van de oogmeting, de vorm en draagwijze van uw montuur, 

uw ervaring met eerdere brillenglazen en uw levensstijl wegen allemaal mee om tot een voor  

uw ogen unieke oplossing te komen.

HARMONIE IN ZIEN Bij brildragers met een verschillend brilvoorschrift links en rechts, vallen  

de lichtstralen op verschillende punten door het brillenglas. De hersenen zullen proberen om  

de beeldkwaliteit voor beide ogen gelijk te trekken, wat concurrentie tussen beide ogen  

veroorzaakt en kan leiden tot verminderd kijkcomfort en klachten. Via HOYA’s Binocular  

Harmonization Technology worden deze verschillen herberekend en verwerkt in zowel het linker 

als rechter glasontwerp. Uw beide ogen werken tijdens het kijken (weer) harmonieus samen,  

met fantastisch zicht als resultaat. 

Standaard brillenglazen maken steeds meer plaats voor maatwerk. Dankzij 
geavanceerde apparatuur brengen wij uw ogen, uw zicht én uw kijkwensen  
tot in detail in kaart. De optelsom van deze onderscheidende aanpak?  
Een oplossing op maat.

UV-bescherming via de
achterzijde van het glas

UV-bescherming via de
voorzijde van het glas

Het materiaal waarvan brillenglazen worden gemaakt blok-

keert schadelijke UV-straling via de voorzijde van het glas. 

UVCONTROL gaat verder. Deze extra coating wordt op de  

binnenzijde van het glas aangebracht. En houdt dus ook  

via de achterzijde de weerspiegeling tegen. Een dubbele  

bescherming van uw ogen. Dubbel zo veilig dus.

UVCONTROL  DUBBELE BLOKKADE VAN UV-STRALING

UV-bescherming via de 

voorzijde van het glas

UV-bescherming via de 

achterzijde van het glas

Veel vertekening en een smal kijkgebied. Minimale vertekening en onbelemmerd zicht.

Maatwerk multifocaal Budget multifocaal 
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Standaard enkelvoudige brillenglazen

SYNC III enkelvoudige brillenglazen

SYNC III  OGEN ZIJN NIET GEMAAKT VOOR BEELDSCHERMEN. 
SYNC III BRILLENGLAZEN WEL

Maar digitalisering maakt het leven ook een stuk  

intensiever, al helemaal voor uw ogen. Door het continu 

en intensief schakelen tussen veraf en dichtbij hebben 

steeds meer mensen last van digitale oogstress. Wat u 

daarvan kunt merken? Vermoeide of branderige ogen, 

hoofdpijn of wisselend zicht. Of bijvoorbeeld vermoeid-

heid, pijn in uw rug, nek of schouders.

SYNC III enkelvoudige glazen combineren een optimale 

glassterkte voor veraf zien met een ‘boost zone’ in het 

onderste gedeelte van het glas. In deze ‘boost zone’  

is de sterkte van het glas afgestemd op het kijken op 

smartphones, computers en tablets. Dat ondersteunt 

uw oogspieren en helpt ze te ontspannen. Scherpstellen 

gaat als vanzelf: een heerlijk comfortabel gevoel!

Digitaal is het nieuwe normaal, toch? Zelfs 
een boek lezen, tot voor kort de analoge  
activiteit bij uitstek, doen we nu op onze  
tablet of laptop. Makkelijk? Zeker. 
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WE BELLEN ...

Volgens een recent onderzoek van het CBS is van de jongvolwassenen 29% 
3-5 uur per dag bezig met Facebook, Instagram en andere sociale netwerken. 
In 2015 was dat nog 17%. Vooral onze ogen maken overuren. Door het continu 
en intensief schakelen tussen veraf en dichtbij zijn er dan ook steeds meer 
mensen die last hebben van digitale oogstress.

Apple ontwikkelde eerder plannen voor 

de iPad dan de iPhone, maar Steve Jobs 

besloot dit ontwerp om te smeden tot  

een (handzamere) telefoon. Hoezo, voor-

uitziende blik...

Wereldwijd zijn er meer dan 7 miljard 

smartphones gemaakt. Dat is ongeveer 

evenveel als het aantal mensen op aarde.

Per kilo bevat een smartphone meer goud 

dan gouderts. In een ton ruwe erts zit  

ongeveer vijf gram goud, in een ton  

afgedankte mobieltjes meer dan 150 gram.

Het internet weegt evenveel als een aard-

bei. Dat is het gewicht van de miljarden 

elektronen van data. Het kost 50 miljoen pk 

(paardenkracht) om het internet draaiend 

te houden.

De iconische Nokia 3310, die beroemd is  

om zijn onverwoestbaarheid en ongeloof-

lijke batterijduur, heeft een batterij die  

3 tot 4 keer kleiner is dan de smartphone- 

batterijen van vandaag de dag.

Onze smartphone:
wordt dagelijks gemiddeld 2.617 aangeraakt.

wordt door 23% meteen gecheckt bij het wakker worden.

wordt door 87% meegenomen als hij/zij de deur uitgaat.

wordt door 91% niet als verslavend gezien.

wordt door 61% als hulpmiddel gebruikt om vriendschappen 
te onderhouden.

wordt door 67% als onmisbaar beschouwd

…
…
…
…
…

… 
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CHECK UW VERGOEDING
Vergoedingen zorgverzekeraars 2019

VOORDEEL TOT WEL € 500,-
Veel zorgverzekeringen bieden een (gedeeltelijke) vergoeding bij aanschaf van een nieuwe bril 

of contaclenzen. In dit overzicht vindt u de vergoedingen van een groot aantal pakketten die bij 

ons gelden in 2019. Hebt u vragen? Bel of kom gerust even bij ons langs.

MAATSCHAPPIJ AANVULLEND PAKKET PRODUCT EN STERKTE  VERGOEDING PERIODE 

AEVITAE  Extra/Top bril / lenzen tot 18 jaar max. € 100,- 1 kalenderjaar

 Vip bril / lenzen max. € 200,- 2 kalenderjaren

AVERO  Start bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren

 Royaal  bril / lenzen  max. € 150,- 3 kalenderjaren

 Excellent bril / lenzen  max. € 250,- 3 kalenderjaren

AZVZ  Comfort Extra bril / lenzen max. € 200,-  1 kalenderjaar

 

BESURED All-In-1 bril / lenzen va -3/+3 dpt max. € 115,-  1 kalenderjaar

CZ  Ideaal / Comfort bril / lenzen max. € 50,- 2 kalenderjaren

 Plus / Jongeren / 50+ bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren

 Top / Gezinnen bril / lenzen max. € 200,- 2 kalenderjaren

 Excellent / Supertop  bril / lenzen max. € 300,- 2 kalenderjaren

DE AMERSFOORTSE  Extra bril va 1.5 dpt max. € 150,- 2 kalenderjaren

 Extra lenzen va 1.5 dpt max. € 75,- 1 kalenderjaar

 Uitgebreid bril va 1.5 dpt max. € 200,- 2 kalenderjaren

 Uitgebreid lenzen va 1.5 dpt max. € 100,- 1 kalenderjaar

 Optimaal bril va 1.5 dpt max. € 300,- 2 kalenderjaren

 Optimaal lenzen va 1.5 dpt max. € 150,- 1 kalenderjaar

DE FRIESLAND  Standaard bril / lenzen va 0.25 dpt max. € 60,- 3 kalenderjaren

 Extra bril / lenzen va 0.25 dpt max. € 75,- 3 kalenderjaren

 Optimaal bril / lenzen va 0.25 dpt max. € 150,- 3 kalenderjaren

DSW  Standaard / Top glazen / lenzen va 18 jaar/6 dpt max. € 35,- per glas / lens 2 kalenderjaren

  bril / lenzen (onder 18 jaar) max. € 70,- 1 kalenderjaar

 Student bril / lenzen va 0.25 dpt max. € 75,-  2 kalenderjaren

 

GEMEENTEN OPTIMAAL  Aanvullend 1 / 2 bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren

(zilveren kruis) Aanvullend 3 bril / lenzen max. € 200,- 3 kalenderjaren

 

IN TWENTE  Standaard / Top glazen / lenzen va 18 jaar/6 dpt max. € 35,- per glas /l ens 2 kalenderjaren

  bril / lenzen (onder 18 jaar) max. € 70,- 1 kalenderjaar

 Student bril / lenzen van 0.25 dpt max. € 75,- 2 kalenderjaren
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IZA  Extra Zorg 2 bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren

 Extra Zorg 3 bril / lenzen max. € 200,- 2 kalenderjaren

 Extra Zorg 4 bril / lenzen max. € 225,- 2 kalenderjaren

 Classic Comfort bril / lenzen va 0.25 dpt max. € 186,- 2 kalenderjaren

 

IZZ  Bijzonder Bewust / Extra 1 bril / lenzen max. € 50,- 3 kalenderjaren

 Extra 2 bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren

 Extra 3 bril / lenzen max. € 200,- 3 kalenderjaren

MENZIS  Extra verzorgd 2 / Jongeren bril / lenzen max. € 75,- 2 kalenderjaren

 Extra verzorgd 3  bril / lenzen max. € 125,- 2 kalenderjaren

MENZIS / GARANTVERZORGD  GarantVerzorgd 1 bril / lenzen max. € 75,- 2 kalenderjaren

 GarantVerzorgd 2 bril / lenzen max. € 125,- 2 kalenderjaren

 GarantVerzorgd 3 bril / lenzen max. € 175,- 2 kalenderjaren

NATIONAL ACADEMIC  Aanvullend 2 bril / lenzen max. € 30,- 2 kalenderjaren

 Aanvullend 3 bril / lenzen max. € 230,- 2 kalenderjaren

NATIONALE NEDERLANDEN  Compleet/Zilver bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren

 Comfort bril / lenzen max. € 150,- 2 kalenderjaren

 Top bril / lenzen max. € 500,- 2 kalenderjaren

OHRA  Compact glazen / lenzen max. € 100,- 1 kalenderjaar

 Uitgebreid / Uitgebreid Vitaal glazen / lenzen max. € 75,- 2 kalenderjaren

 Extra Uitgebreid   glazen / lenzen max. € 200,- 2 kalenderjaren

 Compleet glazen / lenzen max. € 300,- 2 kalenderjaren

 

ONVZ  Optifit bril / lenzen max. € 175,- 2 kalenderjaren

 Topfit bril / lenzen max. € 350,- 2 kalenderjaren

 Superfit bril / lenzen max. € 500,- 2 kalenderjaren

OZF  Compact bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren

 Royaal bril / lenzen max. € 200,- 2 kalenderjaren

PMA  Extra Verzorgd 2 / Jongeren bril / lenzen max. € 75,- 2 kalenderjaren

 Extra Verzorgd 3 bril / lenzen max. € 125,- 2 kalenderjaren

PNO  Optimaal bril / lenzen max. € 175,- 2 kalenderjaren

 Top bril / lenzen max. € 350,- 2 kalenderjaren

 Excellent bril / lenzen  max. € 500,- 2 kalenderjaren

 

PRO LIFE / DVZ  Medium bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren

 Large bril / lenzen max. € 150,- 3 kalenderjaren

 Extra Large bril / lenzen max. € 250,- 3 kalenderjaren

PROMOVENDUM  Ideaal glazen / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren

 Excellent glazen / lenzen max. € 230,- 2 kalenderjaren

SALLAND  Plus bril / lenzen va 2 dpt max. € 75,- 2 kalenderjaren

 Top bril / lenzen va 2 dpt max. € 150,- 2 kalenderjaren

STAD HOLLAND  Standaard / Uitgebreide AV glazen / lenzen va 18 jaar/6 dpt max. € 35,- per glas / lens 2 kalenderjaren

  glazen / lenzen (onder 18 jaar) max. € 70,- 1 kalenderjaar

 Jongeren glazen / lenzen va 0.25 dpt max. € 75,- 2 kalenderjaren

 Zorg Riant glazen / lenzen va 0.25 dpt max. € 300,- 3 kalenderjaren

 Extra uitgebreide AV glazen / lenzen 0.25 tot 10 dpt max. € 137,- 2 kalenderjaren

  of glazen / lenzen > 10 dpt 90% 2 kalenderjaren

  montuur (indien > 10 dpt) max. € 50,- 2 kalenderjaren
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STUDENTEN GOED VERZEKERD  1 Ster bril / lenzen max. € 50,- 3 kalenderjaren

 2 Sterren bril / lenzen max. € 150,- 3 kalenderjaren

 3 Sterren bril / lenzen max. € 200,- 3 kalenderjaren

 4 Sterren bril / lenzen max. € 300,- 3 kalenderjaren

UMC  Extra Zorg 2 bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren

 Extra Zorg 3 bril / lenzen max. € 200,- 3 kalenderjaren

 Extra Zorg 4 bril / lenzen max. € 250,- 3 kalenderjaren

UNIVE  Beter  bril max. € 50,- 3 kalenderjaren

   lenzen max. € 80,- 3 kalenderjaren

 Best bril max. € 75,- 3 kalenderjaren

   lenzen max. € 125,- 3 kalenderjaren

 Gemeente Compact bril / lenzen max. € 130,- 3 kalenderjaren

 Gemeente Compleet bril / lenzen max. € 150,- 3 kalenderjaren

 

VGZ  Beter  bril max. € 50,- 3 kalenderjaren

   lenzen max. € 80,- 3 kalenderjaren

 Best / Uitgebreid: Jong,  

 Vitaal, Gezin, Single-Duo bril max. € 75,- 3 kalenderjaren

  lenzen max. € 125,- 3 kalenderjaren

VGZ GEMEENSTENPAKKET  Compact / Rotterdam (compact) bril / lenzen max. € 130,- 3 kalenderjaren

 Compleet / Zuid Limburg bril / lenzen max. € 150,- 3 kalenderjaren

VVAA  Student bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren

 Optimaal bril / lenzen max. € 175,- 2 kalenderjaren

 Top bril / lenzen max. € 350,- 2 kalenderjaren

 Excellent bril / lenzen max. € 500,- 2 kalenderjaren

 

ZEKUR Extra bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren

 

ZILVEREN KRUIS  2 Sterren bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren

 3 Sterren bril / lenzen max. € 150,- 3 kalenderjaren

 4 Sterren bril / lenzen max. € 250,- 3 kalenderjaren

ZORGDIRECT  Plus bril / lenzen max. € 75,- 2 kalenderjaren

 Top bril / lenzen max. € 150,- 2 kalenderjaren

ZORG EN ZEKERHEID  Sure / Basis / Standaard  bril / lenzen va 2.25 dpt max. € 40,- 2 kalenderjaren

 Top bril / lenzen va 2.25 dpt max. € 70,- 2 kalenderjaren

 Gezin tm 12 jaar  bril / lenzen max. € 70,- 1 kalenderjaar

 Gezin va 13 jaar bril / lenzen va 2.25 dpt max. € 70,- 2 kalenderjaren

 Plus bril / lenzen va 2.25 dpt max. € 100,- 2 kalenderjaren

 Totaal tm 12 jaar bril / lenzen max. € 150,- 1 kalenderjaar

 Totaal va 13 jaar  bril / lenzen max. € 150,- 2 kalenderjaren

EV: enkelvoudige glazen, MF: multifocale glazen. Veel verzekeraars bieden een ruimere tot volledige vergoeding op basis van medische indicatie. Dit 
overzicht is met zorg samengesteld, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De verspreider en/of HOYA is op geen enkele wijze aansprakelijk 
voor onjuistheden of wijzigingen in de overzichten, raadpleeg altijd ook zelf uw verzekeringspolis.

 Uitgave: oktober 2019.
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Vandaar onze uitnodiging om langs te komen en uw ogen deskundig te laten  

controleren. Kunt u meteen profiteren van onze geweldige aanbieding.  

Of u deze Boekleeslamp nu in uw woonkamer, slaapkamer of kinderkamer  

gebruikt, hij geeft sfeer aan uw interieur.

Met het waanzinnige ontwerp van deze draadloze lamp kun je alle kanten op: 

vouw de Boekleeslamp open, zet hem neer, leg hem neer of hang hem op.  

De Boekleeslamp heeft een magnetische houten kaft en laadt zich eenvoudig 

op met een meegeleverde USB-kabel.

U krijgt deze Boekleeslamp van ons cadeau bij aanschaf van een bril  

met HOYA glazen.

Zoals ieder seizoen, zet ook het najaar zijn eigen stempel op de 
dag. Druilerig, vroeg donker, truien- en jassenweer. Gelukkig is 
het ook de tijd voor stapels tijdschriften of een spannende film. 
Ook een periode die extra inzet verlangt van uw ogen.

Wij adviseren brillenglazen van 

HOYA, een innovatieve fabrikant  

van hoogwaardige coatings en  

brillenglazen. Zien hoe HOYA  

brillenglazen worden gemaakt?  

Scan de QR-code hiernaast.

Zo lang de voorraad strekt, vraag naar  
de voorwaarden.

MAGISCHE 
BOEKLEESLAMP CADEAU

Ook als we iets cadeau geven, 

moet het bijzonder zijn!

De reis van uw brillenglazen.
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Digitaal

Focus

Hoya

Iris

Jampot

Kÿkgenot

Lenzen

Lezen

Lichtgevoelig

Loenzen

Mascara

Multifocaal

Omzien

Ontspiegeling

Ooghoeken

Ooglens

Organen

Pupil

Staar

Visie

Vlekken

Wazig

Zonnebrillen

GOED KIJKEN &

WINNEN
Onderstaande woorden zitten kriskras verstopt in het diagram. De woorden kunnen 
horizontaal, verticaal of diagonaal staan. De overgebleven letters vormen een toepas-
selijke zin, de oplossing van deze woordzoeker.

De oplossing gevonden? Lever deze dan in november 2019 bij ons in. U ontvangt dan een handige webcam 

blocker om de camera van uw laptop, tablet of smartphone af te dekken. Een goede bescherming tegen 

aanvallen van hackers, simpel te openen en te sluiten met een enkele vingerbeweging. 

Oplossing:
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1) Resultaten index 1.60 materiaal, vergelijking met bepaalde belangrijke coatings van concurrenten.

2) Resultaten index 1.60/1.67 materiaal, vergelijking met bepaalde belangrijke coatings van concurrenten.

3) Test uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium. Gegevens aanwezig bij Hoya Vision Care 2019.

Tot 30% meer krasbestendig dan bepaalde concurrerende coatings. 1)

Het meest consistent in het behouden van anti-reflecterende eigenschappen. 1)

Tot 75% gemakkelijker te reinigen dan bepaalde concurrende coatings. 2)

De laatste tests bevestigen zonder enige twijfel de unieke eigenschappen. 3)

SUPERB LENS  
COATING

INDEPENDENT RESEARCH
March 2019

PREMIUM QUALITY

HI-VISION LONGLIFE  LANGER PLEZIER VAN UW 
BRILLENGLAZEN

Brillenglazen zijn uw venster op de wereld. En storende krasjes en intensief 
onderhoud dragen niet bij aan een heldere blik. Daarom presenteren wij u de 
nieuwste generatie ontspiegelende coatings. De premium HI-VISION LONGLIFE 
coating van HOYA is de beste keuze om krassen, vuil en reflecties te voorkomen. 

EEN HALVE EEUW CONCURREREND MET COATINGS

HOYA is al ruim 50 jaar leidend op het gebied van coatingtechnologie. Uitgangspunt bij de  

ontwikkeling van deze hoogwaardige coatings is een perfecte hechting tussen het basismateriaal 

en de diverse lagen van de coating. Met als resultaat maximaal heldere en harde brillenglazen, 

die ook beter bestand zijn tegen hogere temperaturen.

Beschermt tegen 

krassen

Voorkomt 

reflecties

Druppels krijgen 

geen grip

Stoot vet en 

vuil af

Trekt geen 

stof aan
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AAN HET WERK MET  WORKSTYLE

met BLUECONTROL: 
neutralisatie van blauw licht

zonder BLUECONTROL: 
blauw licht bereikt ogen

De schermen van uw smartphone, tablet, laptop en 

tv stralen blauw licht uit. Blauw licht is een natuurlijk  

verschijnsel, het zit ook in daglicht en helpt ons om 

wakker te blijven. Maar buitensporige hoeveelheden 

kunnen leiden tot overbelaste ogen, vermoeidheid 

en slapeloosheid. BLUECONTROL is een coating voor 

brillenglazen die het blauwe licht van beeldschermen 

neutraliseert. Dit helpt klachten te voorkomen.

BLUECONTROL  AFREKENEN MET BLAUW LICHT

Zonder BLUECONTROL: 

blauw licht bereikt ogen

Met BLUECONTROL:  

neutralisatie van blauw licht

WORKSTYLE CLOSE Voor het 

breedste gezichtsveld dichtbij, 

met een dieptezicht tot circa  

1 meter. 

WORKSTYLE SCREEN Scherp 

diepte- en breedtezicht van 

dichtbij tot circa 2-3 meter,  

met vloeiende overgangen.

WORKSTYLE SPACE Comfor-

tabel zicht op het beeldscherm 

met een scherp vertezicht tot 

op grote afstand (tot 6 meter).

WORKSTYLE SCREEN biedt scherp diepte- en 
breedtezicht van dichtbij tot circa 2-3 meter, met 
vloeiende overgangen tussen die afstanden. 
Ideaal voor het werken met twee schermen, voor 
medische beroepen, gamers of kunstenaars.

WORKSTYLE CLOSE biedt het breedste gezichts-
veld dichtbij met dieptezicht tot circa 1 meter. 
Prettig bij beeldschermwerk, activiteiten die veel 
concentratie en nauwkeurigheid vereisen. Ideaal 
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Eén WORKSTYLE brillenglas voor onze  

rekening bij aanschaf van een bril met  

MYSTYLE of LIFESTYLE multifocale glazen  

én een bril met WORKSTYLE glazen.  

Uw voordeel kan oplopen tot € 268,-

Dezelfde sterkte voor beide brillen.

BUSINESS DEAL
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ENROUTE  BETER ZICHT OP DE WEG

ENROUTE brillenglazen zijn voorzien van een speciaal filter tegen schittering. En optioneel  

ook van een contrastfilter. Hiermee hebt u beter zicht bij weinig licht en worden storende 

reflecties verminderd. Het speciale ontwerp van de glazen is optimaal afgestemd op 

hoe u prettig kijkt en veilig rijdt.

Of ENROUTE brillenglazen voor u een oplossing kunnen zijn, hangt af van de antwoorden  

op onderstaande vragen. Meer dan 5 met ja beantwoord? Kom eens bij ons langs.

Vragen ja nee

1 Rijdt u 5 uur of meer per week?    

2 Vermindert uw zicht ’s nachts door verkeerslichten/koplampen?    

3 Zou u zich zekerder willen voelen als u in het duister/donker rijdt?    

4 Vermijdt u wel eens ’s nachts rijden?    

5 Maakt rijden in slecht weer u onzeker?    

6 Voelt u zich onzeker in het verkeer als het mistig is?    

7 Heeft u hinder van LED and Xenon lichten tijdens het rijden?    

8 Twijfelt u wel eens aan uw gezichtsvermogen in het verkeer?    

9 Bent u bang dat u achter het stuur niet alles overziet?    

10 Heeft u problemen met scherp zien als u wisselt tussen     

 verschillende afstanden (zoals van dashboard naar spiegels)?

Autorijden kan soms best een opgave zijn. Zeker in de schemering  
of in het donker. Ook mist, regen, sneeuw en laagstaande zon kunnen 
uw zicht belemmeren. En veel mensen hebben last van lantaarns en 
verblindende LED-koplampen. 

ZONDER ENROUTEMET ENROUTE ZONDER ENROUTE
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NAJAAR | WINTER 2019
MODE EN TRENDS
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ICON FOREVER
Niet weg te denken, zo sterk is het design van de piloten- 
bril. De klassieke druppelvorm met dubbele neusbrug is 
nog steeds razend populair, zowel bij mannen als vrouwen. 
Stoer, onafhankelijk en zelfbewust, helemaal in een grotere 
uitvoering.

VAN VROEGER NAAR NU
De stijl van vroeger zien we niet  

alleen terug in mode en interieur, 

maar ook in de monturencollecties. 

Zoals de charmante cat-eye bril, 

maar dan in een formaatje XL. De 

vorm is minder excentriek en minder 

gestileerd voor meer draagbaarheid.

MONTUREN: 
fijner, groter, ronder

SPOT ON: STIJL & KLASSE
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VOOR FIJNPROEVERS MET VISIE
We zien meer aandacht voor monturen van 

stainless steel en het sterke en ultralichte titani-

um. Ze nemen de plaats in van het populaire  

acetaat kunststof en maken het dragen van 

een oversized montuur een stuk comfortabeler.  

Buiten de vertrouwde materialen kiest u nu ook 

voor brillen uit hout, hoorn en zelfs steen.

ALLROUND CLASSICS

Deze modellen zijn echte allrounders 

voor zowel mannen als vrouwen. En, 

hoe kleiner, hoe intellectueler! Groot 

kan echter ook, dat staat garant voor 

extravagant.
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COLOUR MATCHING
Zachte pasteltinten en goudtonen voeren de boven-
toon. Tegenhangers: zwart met een felle accentkleur, 
havanna, mat grijs, violet, hoornrood en kristalgroen 
en spannende kleurencombinaties laten uw gezicht 
sprankelen. En vergeet de transparante bril niet.

HOEKIG VOOR WIE DURFT
Grote hoekige vormen zijn afkomstig uit de jaren zeventig. Deze trend 

zien we voorzichtig terugkomen. Durf je ‘m te omarmen? Dan loop je 

voorop. Van verfijnd tot uitgesproken, zoals hexagoon (zeshoekig) tot 

octogoon (achthoekig).

Schoonheid begint op het moment  
dat je beslist om jezelf te zijn.

HOORNROOD EN HAVANNA



INTERIEUR
WARME KLEUREN

De kleuren voor het najaar van 2019 zijn warm en 

opgewekt. Want, zeggen de trendvoorspellers, 

we hebben behoefte aan nieuwe energie en 

optimisme. Deze twee kernbegrippen worden 

vertaald in rijke en warme trendkleuren. Denk 

aan okergeel, aubergine, paars, terracotta en 

dieprood. Bruin wordt het nieuwe zwart: het zorgt 

voor contrast, maar ook voor de warmte in het 

interieur.

Natuurlijk heeft iedereen zijn of haar eigen voor-

keur, maar soms is er even tijd voor nodig om 

aan nieuwe kleuren te wennen. Een voorbeeld is  

de kleur okergeel, die langzaam de mode -en  

interieurtrends wist binnen te dringen. Inmiddels 

zijn we helemaal gewend en kunnen we de 

warmte van het geel echt waarderen.

WHEN LIFE GIVES YOU MONDAY
DIP IN A GLITTER AND SPARKLE ALL DAY.
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In Italië zijn ze niet alleen goed in het maken van fenomenale maaltijden, ook 
op het gebied van mode kunnen we nog heel veel van dit land leren. Zoals 
brillenglazen met een verfijnde soft-tone kleur. Soms geschikt als zonneglas, 
soms om uw dagelijkse bril een extra accent te geven. Licht genoeg om uw 
ogen toch goed te kunnen zien en perfect aanvullend op oog make-up en de 
kleding die u draagt. Keuze genoeg, wie durft?

BELLA VISTA!

Aqua 39 Aqua 43/0 Aurora 45/0

Aurora 53 Dolce 89 Fluor 62

Intenso 75 Laguna 55 Laguna 60/0

Luna 79 Neve 40 Rosso 63/0

Rosso 73 Sera 43

Shiva 86
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TEST BIJ ONS
Vanzelfsprekend is dit een globale  

test. Het geeft een eerste indruk.  

Een echt goede indruk krijgt u als  

u vrijblijvend langskomt voor een  

professionele test. Daarmee kunnen  

wij uw gezichtsvermogen exact vast-

stellen.

gezichtsvermogen

VERAF ZIEN

DICHTBIJ ZIEN
Als u deze tekst op een afstand van 35 cm zonder problemen kunt lezen, dan is het goed gesteld

met uw leessterkte. Lukt dit niet, dan is dit een goede indicatie om ons eens te bezoeken.
Twijfelt u? Neem het zekere voor het onzekere en kom bij ons langs.

DICHTBIJ ZIEN
Als u deze tekst op een afstand van 35 cm zonder problemen kunt lezen, 

dan is het goed gesteld met uw leessterkte. 
Lukt dit niet, dan is dit een goede indicatie om ons eens te bezoeken. 
Twijfelt u? Neem het zekere voor het onzekere en kom bij ons langs.

TEST DICHTBIJ
Kunt u deze tekst op een afstand van 35 cm probleemloos 

lezen? Dan is het goed gesteld met uw leessterkte. Lukt dit 

niet, dan is dit een serieuze indicatie om ons te bezoeken. 

TEST VERAF
Neem, in een lichte omgeving, 4 meter afstand. Probeer vervolgens regel voor regel, van boven naar beneden, de 

ringopeningen te bepalen. Eerst per oog. Dan door om-en-om één oog te bedekken. En als laatste met beide ogen. 

De vuistregel? U moet de openingen van de ringen op de middelste rij zonder inspanning kunnen onderscheiden. 

ZORG VOOR JE OGEN  

OOGTEST
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OPTOMETRIE  EVENTUELE PROBLEMEN VÓÓR ZIJN

Optometrie is meer dan een deskundige oogmeting. Het heeft ook alles te maken met het 
functioneren en de gezondheid van uw ogen. Zoals het vroegtijdig signaleren van eventuele 
en schadelijke oogafwijkingen, voordat deze een probleem worden.

Onze HBO-optometrist heet u persoonlijk welkom. U hebt 

geen verwijzing nodig, en u hoeft ook niet te wachten! 

Uw ogen worden vakkundig getest op eventuele afwij-

kingen en ziektes.

Hebt u nog geen klachten? Ook dan is een preventief  

optometrisch onderzoek aan te raden. En bij twijfel  

verwijzen wij u altijd door naar een oogarts. Kortom, het 

zekere voor het onzekere.




