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Misschien is het najaar wel het seizoen wat de meest verschillende en bijzondere 

kenmerken in zich draagt. Kleurenprachten in de bomen, mooie stoffen en materialen 

in de nieuwe kledingcollecties en de feestdagen in het vooruitzicht!

Dat seizoen luiden wij graag in met een mooi nieuw tijdschrift. Waarin we u graag 

meenemen in de wereld van nieuwe !jne brillenglazen, prachtige merkmonturen en 

de nieuwste mode- en interieurtrends.

Veel kijk en leesplezier met ons nieuwe magazine herfst-winter 2018.

Prachtig najaar!

Zo, dat was de zomer. 

Nu wordt het tijd voor de stoere jaargetijden…
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!"#$% &''(% )*+% ,&&-% +*,,*% ./0% 1/02$% 3,#% +45$($#% 
6$+785$3$#% .'3$#% 9$% 5$(($#% :$*% $$#9;/9/6$% 
45'9;7*$#<%

Gelukkig is er een nieuwe generatie optiek- 

1/#($&+%9/$%1=&%>'7;+*%'4%9$%(5/*/+78$%7'#+;:$#*% 
met gevoel voor kwaliteit. Die een eigen stijl  

.$&,#65/0(% 3/#9*% $#% 6$$#% 6$#'$6$#% #$$:*% :$*% 
9$%$$5+*$%9$%.$+*$%'4&'++/#6<%?$:,#9%2',&+%;<

@/0% +785$$;1$#%:/#9$5%8,59%9,#%3$$&%,#9$5$#<% 
A,*%8'$>*% ''(%#/$*B% ,&+% 0$% ,>+*,#9%#$$:*% 3,#%9$% 

:,++,%$#%9$%:/99$&:,,*<%@/0% &'4$#%&/$3$5%3''5-
'4%:$*%4$5+''#&/0($B%3$/&/6$%$#%:'9$5#$%''62'56<% 

@$%8$78*$#%1,,59$%,,#%,93/$+B%$#%#$:$#%9$%*/09%
voor u. En natuurlijk kunt u ook gewoon op uw 

6$:,(%5'#9(/0($#%$#%4,++$#<%C'3$#9/$#%3/#9$#%
1$%$$#%6'$9$%''6:$*/#6%$#%$3$#*;$$&%,,#3;&&$#9%
'#9$52'$(%.$&,#65/0(<

Wij kijken uit naar uw komst!

IEDEREEN WIL GRAAG EEN BEETJE ANDERS ZIJN. DAAROM MAKEN WE ONZE PERSOONLIJKE  

KEUZES ALS HET GAAT OM KLEDING, KAPSEL EN ACCESSOIRES. MAAR WIE DE EERSTE DE BESTE 

OPTIEKWINKEL BINNENSTAPT MERKT AL SNEL DAT ER VAN ‘ANDERS’ WEINIG SPRAKE IS.

Wij nemen afstand van de massa

Een goede herfstwind waait gedachten op een rij.
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Daarvoor volstaat alleen de allerbeste en meest 
verfijnde oogmeting. Hoe dit in zijn werk gaat? 
Wij beperken ons niet tot één type oogmeting, 
maar werken met zeer geavanceerde appara-
tuur, en de nieuwste methodes en technieken. 
We kunnen uit de oogmeting en vraagstelling 
veel informatie halen en bepalen of verder onder-

zoek of doorverwijzing noodzakelijk is. Niet alleen  
uw ogen, maar ook de persoon daarachter gaat 
ons aan het hart. Wie bent u? Wat wilt u met  
uw zicht? Op welk kwaliteitsniveau kunnen wij  
elkaar treffen? We streven naar een langdurige 
relatie. Waarbij u ons kent en onze specialisten  
u en uw ogen.

Op goed zien kunt u niet afdingen, want de ene oogmeting is zeker de andere niet. En 

een globale test voor een nieuwe bril? Het is maar de vraag of dat leidt tot comfortabel 

zien. Uw oogafwijking is namelijk niet ‘op het oog‘ in te schatten. 

OOGZORG

Een vertrouwd gevoel
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WORKSTYLE |%C5/&&$#6&,2$#%9/$%:$$1$5($#

Na een lange dag achter het bureau, turend naar laptop- of 
computerscherm, spelen ze vaak op: een stijve nek, pijnlijke 
schouders, vermoeide ogen. Goed en lang op uw scherm 
kunnen kijken zonder deze vervelende klachten? En ook  
andere zaken in uw werkruimte goed kunnen blijven zien? 
Kies dan voor een uiterst werkbare oplossing.

WORKSTYLE brillenglazen zijn een uitkomst voor brildragers 
vanaf een jaar of veertig die veel wisselen met kijken tussen 
korte en middellange afstanden. Er zijn drie varianten, alle 
drie afgestemd op een specifieke kijk- en werkafstand.

SPACE een comfortabel zicht op het beeld-
scherm met een scherp vertezicht tot op grote 
afstand (tot 6 meter). Ideaal bij computerwerk, 
tijdens vergaderingen en presentaties.

Close SpaceScreen

CLOSE het breedste gezichtsveld dichtbij, en 
dieptezicht tot circa 1 meter. Prettig bij hobby’s 
en beroepen die veel concentratie en nauwkeu-
righeid vereisen. Ideaal bij intensief lezen of voor 
technische beroepen.

SCREEN een scherp diepte- en breedtezicht 
van dichtbij tot circa 2 meter, met vloeiende  
overgangen tussen die afstanden. Ideaal bij 
beeldschermwerk of kaarten, en voor medische 
beroepen, gamers of kunstenaars.
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PUZZEL & WIN

BLUECONTROL

BRAILLE

CAMERA

DIEPTE

FOCUS

GLASHELDER

HOYA

IRIS

JAMPOT

KLEUREN

LOENSEN

MASCARA

MONOCLE

OPENBARING

ORGANEN

PUPIL

SCHEEL

TRAANBUIS

VISIE

VLEKKEN

WAZIG

WIMPERS

ZINTUIGEN

Bijzonder fijne microvezeldoek cadeau! 
(Zolang de voorraad strekt.)

ONDERSTAANDE WOORDEN ZITTEN KRISKRAS VERSTOPT IN HET 
DIAGRAM. DE WOORDEN KUNNEN HORIZONTAAL, VERTICAAL OF 
DIAGONAAL STAAN. DE OVERGEBLEVEN LETTERS VORMEN EEN 
TOEPASSELIJKE ZIN, DE OPLOSSING VAN DEZE WOORDZOEKER.

De oplossing gevonden? Lever deze dan in oktober 2018 bij ons in:  
u ontvangt dan een megasize microvezel brillendoek (40x40cm).

Oplossing:
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Droog de bril met 
de speciale microvezeldoek

CADEAUTJE !
EYESHAKER: DE SLIMME BRILREINIGER

D,#% $$#% #/$;1$% .5/&% 1/&*% ;% &,#6% 4&$2/$5% 8$..$#<% EYESHAKER  

8$&4*% 8/$5./0E% D;/&B% +*'>B% 21$$*B%:,($% ;4F5$+*$#% $#% 8,,5&,(% 1'59$#% 
6$:,(($&/0(%,>6$+4'$&9%$#%;1%.5/&%(5/06*%1$$5%$$#%+78'#$B%>5/++$%&''(<% 
De EYESHAKERF+$*% .$+*,,*% ;/*% $$#% EYESHAKER% 8';9$5B% 7&$,#$5% 
$#%$$#%+4$7/,&$%:/75'3$2$&9'$(<

A$% $&,+*/+78$% .'9$:% 2'56*% $53''5% 9,*% ;1% .5/&% +*$3/6% '4% 2/0#% 4&,,*+%
1'59*% 6$8';9$#<% D5/01$&% ,&&$% .5/&&$#% (;##$#% /#% 9$% EYESHAKER  

6$5$/#/69% 1'59$#B% .$8,&3$% 5,#9&'2$% .5/&&$#% $#% .5/&&$#% 6$:,,(*% 
van/met natuurlijke materialen zoals hout, papier of leer. 

De EYESHAKER kost normaal 30 euro, maar veel leuker is het  

#,*;;5&/0(% ':%8$:% 3,#% '#+% 7,9$,;% *$% (5/06$#<%G% (5/06*% !:%9,#% ''(% 
./0%,,#(''4%3,#%$$#%.5/&%:$*%HOYA glazen.

In slechts 4 stappen schoon!

Spoel de bril  
grondig af met water

Plaats uw bril in  
de houder en schud  

gedurende 15 seconden

Vul de houder voor  
de helft met water en  

2 spuitjes van de cleaner

D5,,6%#,,5%9$%3''51,,59$#<
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MAATSCHAPPIJ AANVULLEND PAKKET PRODUCT EN STERKTE  VERGOEDING PERIODE 

AEVITAE  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

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

CZ DIRECT  Basic bril / lenzen max. ! 100,- 2 kalenderjaren

 Extra bril / lenzen max. ! 150,- 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

DELTA LLOYD  Compleet / Zilver bril / lenzen max. ! 100,- 2 kalenderjaren

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

 Top bril / lenzen max. ! 500,- 2 kalenderjaren
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Check uw vergoeding 
Voordeel tot wel € 500,-
D$$&%2'563$52$($5/#6$#%./$9$#%$$#%H6$9$$&*$&/0($I%3$56'$9/#6%./0%,,#+78,>%3,#%$$#%#/$;1$%.5/&%'>%7'#*,7&$#2$#<% 
?#%9/*%'3$52/78*%3/#9*%;%9$%3$56'$9/#6$#%3,#%$$#%65''*%,,#*,&%4,(($**$#%9/$%./0%'#+%6$&9$#%/#%JKLM<%N$.*%;%35,6$#O%
C$&%'>%(':%6$5;+*%$3$#%./0%'#+%&,#6+<

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2018
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DSW  Standaard / Top glazen / lenzen va 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

IAK  Extra / Top bril / lenzen (onder 18 jaar) max. ! 100,- 1 kalenderjaar

  bril / lenzen max. ! 200,- 2 kalenderjaren

IN TWENTE  Standaard / Top glazen / lenzen va 6 dpt. max. ! 35,- per glas / lens 2 kalenderjaren 

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

 Student bril / lenzen van 0.25 dpt max. ! 75,- 2 kalenderjaren

IZA  Extra Zorg 2 bril / lenzen (va 17 jaar) max. ! 100,- 2 kalenderjaren

  bril / lenzen (t/m 16 jaar) max. ! 100,- 1 kalenderjaar

 Extra Zorg 3 bril / lenzen (va 17 jaar) max. ! 200,- 2 kalenderjaren

  bril / lenzen (t/m 16 jaar) max. ! 200,- 1 kalenderjaar

 Extra Zorg 4 bril / lenzen (va 17 jaar) max. ! 225,- 2 kalenderjaren

  bril / lenzen (t/m 16 jaar) max. ! 225,- 1 kalenderjaar

 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 / FNV  Zorg 2 bril / lenzen max. ! 75,- 2 kalenderjaren

 Zorg 3 bril / lenzen max. ! 125,- 2 kalenderjaren

 Zorg 4 bril / lenzen max. ! 175,- 2 kalenderjaren

MENZIS / GARANTVERZORGD  GarantVerzorgd 1 bril / lenzen max. ! 30,- 2 kalenderjaren

 GarantVerzorgd 2 / AV Den Haag bril / lenzen max. ! 50,- 2 kalenderjaren

 GarantVerzorgd 3 bril / lenzen max. ! 100,- 2 kalenderjaren

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

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

NEDASCO (A-Z) VGZ  Uitgebreid / ** bril max. ! 50,- 3 kalenderjaren

   lenzen max. ! 80,- 3 kalenderjaren

 Plus / Jong / Gezin / 50+ / *** bril max. ! 75,- 3 kalenderjaren

   lenzen max. ! 125,- 3 kalenderjaren

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

 Jongeren glazen / lenzen max. ! 100,- 2 kalenderjaren

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

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

 Compleet glazen / lenzen max. ! 300,- 2 kalenderjaren
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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  Standaard bril / lenzen max. ! 100,- 2 kalenderjaren

 Keuze bril / lenzen max. ! 125,- 2 kalenderjaren

 Extra bril / lenzen max. ! 150,- 2 kalenderjaren

 Compleet bril / lenzen  max. ! 250,- 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 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

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 / Uitgebreid Jong,  

 Gezin, Vitaal 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
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VGZ  Beter  bril max. ! 50,- 3 kalenderjaren

   lenzen max. ! 80,- 3 kalenderjaren

 Best / Uitgebreid Jong,  

 Single-Duo, Gezin, Vitaal bril max. ! 50,- 3 kalenderjaren

  lenzen max. ! 125,- 3 kalenderjaren

VGZ GEMEENSTENPAKKET  Rotterdam bril / lenzen max. ! 100,- 3 kalenderjaren

 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: september 2018.
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MODE

Liefde voor het nieuwe, het onbekende,  

het bijzondere. Met onze monturen

collectie maken we graag het verschil! 

Niet de massa en kassa bepalen bij ons 

uw keuze. Omdat wij de wegen kennen, 

gaan er ook deuren naar innovatieve 

designer labs voor ons open. Op kleine 

schaal geproduceerd. Want als alles al 

lijkt te bestaan, blijkt toch niet alles al 

vertoond! 

P'9$%2$6*Q%/(%''(<%R*/0&%2$6*Q%/(%,&&$$#<
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A$% 0,5$#% !SK% $#% !TK% .&/03$#%  

inspireren en toch ook weer  

/##'3$5$#<% P$*% 9$2$% .5/&&$#%
maakt u wellicht geen fashion 

+*,*$:$#*B%:,,5%.=#*%;%$5%$$#<

Dunne metalen frames in simpele,  
strakke designs - met soms een  
onverwachte twist, zoals een dubbele 
neusbrug.

FASHION STATEMENT

HELEMAAL 2018

Mooie dunne randen. Wat u ook kiest, ze zijn ultra lichtgewicht,  

dus zorgen ze altijd voor een heel fijn draagcomfort.
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INTELLECTUEEL BIJ IEDEREEN

A$% .5/&&$#:'9$% 3,#% 3,#9,,6%
6$$>*%'43,&&$#9$%7,*$U$%.5/&&$#% 
alle ruimte. Kiest u voor opval-

&$#9%5''9%'>%6,,*%;%*'78%:$$5%
3''5%$&$6,#*%21,5*O%

Cateye

(Af)geronde brillen; in de jaren 
‘40 erg populair bij intellectuelen. 
Ook nu vallen ze bij iedereen in  
de smaak en zijn ze niet meer weg 
te denken! 

Ruim baan voor natuurlijke warme en diepe kleuren. Maar wie van trans-
parantie houdt heeft bij ons volop keus. Bijvoorbeeld in 100% transparante 
!"#$%&'#(")( *+,-$'(.+/$'010'%&'#2(3"!!45'(!'$(''#(!+$$'(6#4/-7( +#8'&'(
wat meer shiny.

We zien de acetaat monturen al een tijdje, maar in de nieuwe collecties 
krijgen ze een upgrade met metalen details. Zo geeft u uw retro bril een 
moderne twist.
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Interieurkleuren 2019

NATUURLIJK. 
Groen, okergeel, terracotta, bruin 
en zandkleur

WAT KUNNEN WE VERWACHTEN? WILLEN WE ONS AAN WAT DAN OOK VOOR VOORSPELLING OF ADVIES HOUDEN? 

WAT WEL BIJZONDER IS OM TE WETEN IS DAT KLEUREN HAND IN HAND GAAN MET EMOTIES. EN DAT WE STEEDS 

MEER VERLANGEN NAAR GEBORGENHEID, NAAR VROEGER, NAAR KNUS EN WARM. TOCH WAT VOORSPELLINGEN.

ONTSPANNING. 
Allerlei blauw-, roze- en paarsige 
tinten

INTENSIEF. 
Felle kleuren gecombineerd met 
zwart en goud

Kleur bekennen! Purple wordt de tint!

V;54&$B%4,,5+B%;&*5,3/'&$*Q%$$#%(&$;5%9/$%6$($#:$5(*%1'59*%9''5%(5,78*B%$W45$++/$B%'#3$51,78*8$/9<%N$*%(,#%/#%:,*%
3''5%'4%0$%&/44$#B%/#%X;1$$&%3''5%'4%0$%+*'$&B%,&+%$$#%:''/%+8/5*%'4%0$%0$,#+%$#%$/6$#&/0(%/#%8$$&%3$$&%&/>$+*U&$%/*$:+%$#%
accessoires.
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":%5/+/7'-+%*$%.$4$5($#%/+%8$*%3$5+*,#9/6%':%8$*%
6$.5;/(%3,#%7':4;*$5B%:'./$&$%*$&$>''#+%$#%+4$&-
7':4;*$5+%2'%3$$&%:'6$&/0(%*$%.$4$5($#<%A/*%3''5-
(':*%9,*%9$%'6$#%*$3$$&%/#6$+*$&9%5,($#%'4%#,./0%
2/$#<%A,*%(&/#(*% &'6/+78B%:,,5% /+% /#%$$#%*/09%3,#%
9/6/*,&$%3$5+&,3/#6%#/$*%,&*/09%$3$#%6$:,(($&/0(<%

N$*%:$$+*%$Y$7*/$>%/+%3'&9'$#9$%.;/*$#%*$%2/0#B%'>%
/#%$&(%6$3,&%9$%'6$#%*$%6$.5;/($#%3''5% !9$%65'*$%

,>+*,#9-<%A''5%*$%+4'5*$#%./03''5.$$&9<%Z#%2',&+%
1$%1$*$#%/+%9,*%#/$*%,&&$$#%6'$9%3''5%0$%'6$#E%

[&+%;%8$*%/9$$%8$.*%9,*%;1%2''#%'>%9'78*$5%+*$$9+%
:/#9$5%6'$9%/#%9$%3$5*$%2/$*B%9,#%1'59*%8$*%*/09%
3''5% $$#% ''6:$*/#6% $#% 6'$9% ,93/$+<% \$($5% ''(%
/#%3$5.,#9%:$*%+78''&45$+*,*/$+B%1,,5./0%2/$#%'4%
,>+*,#9% H.'59% '>% 45$+$#*,*/$+78$5:I% 3,#% 65''*%
.$&,#6%/+<

BIJZIENDHEID (NIET SCHERP IN DE VERTE KUNNEN KIJKEN) KOMT STEEDS VAKER VOOR,  

EN OOK OP STEEDS JONGERE LEEFTIJD. OP DIT MOMENT IS AL ZEKER DE HELFT VAN DE  

JONGEREN IN EUROPA BIJZIEND. ONDERZOEKERS VOORSPELLEN DAT DEZE AANTALLEN  

ALLEEN NOG MAAR GAAN STIJGEN. VERONTRUSTEND DAARBIJ! IS DAT OOK DE MATE VAN  

BIJZIENDHEID TOENEEMT. UIT DIVERSE ONDERZOEKEN KOMT NAAR VOREN DAT DIT KAN  

LEIDEN TOT ERNSTIGE OOGPROBLEMEN IN DE TOEKOMST.

BIJDEHAND EN BIJZIEND ?

Nog voor je uit bed bent op je telefoon kijken wat je  

gemist hebt terwijl je sliep. Of even op Instagram  

tot de trein er is... Sociale media nemen steeds  

meer tijd in beslag. Volgens een recent onderzoek 

van het CBS is van de jongvolwassenen 29 procent  

3 tot 5 uur per dag bezig met Facebook, Instagram en 

andere netwerken. In 2015 was dat nog 17 procent. 

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.

Bron: CBS mei 2018
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Digitaal is het nieuwe normaal. Zelfs een boek lezen, 
tot voor kort de analoge activiteit bij uitstek, doen we 
nu op onze tablet of laptop.

Makkelijk? Zeker. Maar digitalisering maakt het leven ook 
een stuk intensiever. Vooral uw 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. Wat u daarvan kunt merken? Vermoeide 
of branderige ogen, hoofdpijn of wisslend zicht. Of bijvoor-
beeld vermoeidheid, pijn in uw rug, nek of schouders.

Onze ogen zijn niet gemaakt voor beeldschermen.  
SYNC III BRILLENGLAZEN wel! Wat ze zo bijzonder  
maakt? Deze enkelvoudige glazen combineren een  
optimale glassterkte voor veraf zien met een ‘boost zone’  
in het onderste gedeelte van het glas. Deze zone geeft  
uw oogcapaciteit tijdens het dichtbij kijken... inderdaad, 
een boost. In de ‘boost zone’ is de sterkte van het glas licht  
verhoogd. Dat ondersteunt uw oogspieren en helpt ze te  
ontspannen bij het kijken op bijvoorbeeld smartphones,  
computers en tablets. Scherpstellen gaat als vanzelf;  
een heerlijk comfortabel gevoel!

SYNC III | Nooit meer vierkante ogen

STANDAARD ENKELVOUDIGE BRILLENGLAZEN SYNC III ENKELVOUDIGE BRILLENGLAZEN
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WAT BRILDRAGERS WILLEN…
Wat vinden brildragers het belangrijkst als ze op het punt staan een nieuwe bril te kopen? Een vraag die onze brillen- 

glazenfabrikant HOYA graag beantwoord zou zien. Daarom werd marktonderzoekbureau BigDataSmall ingeschakeld 

om een uitgebreid consumentenonderzoek te doen. De ondervraagde doelgroep bestond uit ruim duizend brildragers 

van 25 jaar en ouder die recent een nieuwe bril hadden aangeschaft. 

ONDER DE LOEP

BELANGRIJKSTE EISEN DIE MEN  
STELT AAN BRILLENGLAZEN

goed zicht

minder vermoeide ogen

dun en licht

goed zien op beeldscherm 
en in het verkeer

bescherming tegen krassen en  
gemakkelijk schoon te maken

BELANGRIJKSTE REDENEN OM NAAR  
EEN ZELFSTANDIGE OPTICIEN TE GAAN

vakkundig personeel

goed advies

tijd en aandacht voor mij

eerdere positieve ervaringen

aanwezigheid van diploma’s en  
professionele apparatuur

1

2

3

4

5

“Op het terrein van informeren 

$#%,93/+$5$#%H$#%9$%*/09%9/$% 
ze hiervoor uittrekken) wint  

9$%2$&>+*,#9/6$%'4*/7/$#%8$*% 
3,#%9$%($*$#'4*/7/$#<]

^_&,#*$#%3,#%2$&>+*,#9/6$% 
opticiens laten hun keuze voor 

een opticien vooral afhangen 

3,#%9$%3,((;#9/68$/9B%6'$9%
,93/$+B%,,#9,78*%$#%$$59$5$%
4'+/*/$3$%$53,5/#6$#<]

^_&,#*$#% 2/0#% $#%.&/03$#% *$35$9$#%:$*%8;#%'4*/7/$#<% 
A/$% /+% (&,#*35/$#9$&/0(B% 8$$>*% */09% $#% ,,#9,78*B% 
/+% +$53/7$6$5/78*% $#% 3,((;#9/6<% _&,#*$#% 3,#% 2$&>F 
+*,#9/6$% '4*/7/$#+% $53,5$#% 9/*% +*$5($5% 9,#% (&,#*$#%
3,#%($*$#'4*/7/$#+<]
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BLUECONTROL  |  MAAKT EEN EINDE AAN BLAUW LICHT

Het scherm van uw smartphone, tablet, laptop en tv straalt 
blauw licht uit. Langdurig gebruik zorgt voor overbelaste 
ogen, vermoeidheid en slapeloosheid. BLUECONTROL 
is een slimme coating voor brillenglazen, die het blauwe 
licht neutraliseert, waardoor u langer naar een scherm kunt  
kijken zonder overbelasting voor uw ogen.

UVCONTROL  |  DUBBELE BLOKKADE VAN UV-STRALING

Het materiaal waarvan brillenglazen worden gemaakt  
blokkeert schadelijke UV-straling via de voorzijde 
van het glas. UVCONTROL gaat verder. Deze extra  
coating wordt op de binnenzijde van het glas aangebracht, 
waardoor UV ook via de achterzijde de weerspiegeling  
tegenhoudt. Een dubbele bescherming van uw ogen.

HI-VISION LONGLIFE |%`,#6%&$3$%;1%.5/&&$#6&,2$#E

beschermt 
tegen krassen

voorkomt
re!ecties

druppels krijgen 
geen grip

stoot vet 
en vuil af

trekt geen
stof aan

HI-VISION LONGLIFE is een brillenglascoating die zijn naam waarmaakt. Uw brillenglazen hebben een veel langer 
leven. Dat komt omdat deze ontspiegelingslaag voor kunststof brillenglazen extreem goed beschermt tegen krasjes. 
Bovendien hechten water, vet, vuil en stof zich minder snel aan het glas.

EXTRA UPGRADES
VOOR UW OGEN.

WOW!

ONDER DE LOEP
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ENROUTE |%C$*$5%2/78*%./0%1$/#/6%&/78*
Vindt  u  rijden  bij  schemerlicht  of  in  het  donker 

ook  zo’n  opgave?  Vooral  bij mist,  regen,  sneeuw 

en laagstaande zon kan autorijden behoorlijk (in)

spannend worden. 

N$*%3$5.&/#9$#9$%$Y$7*%3,#%`ZAF('4&,:4$#%$#%&,#*,,5#+%
:,($#%8$*%$5%#/$*%.$*$5%'4Q%8$*%2/78*B%9$%9/$4*$1,,5#$:/#6%

$#% 8$*% 3$5:'6$#% ':% (&$;5$#% *$% '#9$5+78$/9$#% #$:$#% 
8/$59''5%+#$&%,><%N'$%3$/&/6%.$#*%;%9,#%#'6%'4%1$6O

ENROUTE BRILLENGLAZEN zijn voorzien van een  

+4$7/,,&% +78/**$5/#6+)&*$5% $#% $$#% '4*/'#$$&% 7'#*5,+*)&*$5<% 
A/*% 6,5,#9$$5*% .$*$5% 2/78*% ./0% 1$/#/6% &/78*<% R*'5$#9$% 
5$X$7*/$+%#$:$#%,>B%$#%;%5/09*%$$#%+*;(%2$($59$5E

Standaard dag EnRoute dag EnRoute Pro dag Standaard nacht EnRoute nacht EnRoute Pro nacht

MULTIFOCAAL |%P,,*1$5(%/#%:;&*/>'7,&$%.5/&&$#6&,2$#
Multifocale brillenglazen zijn de afgelopen jaren sterk 
verbeterd. Vooral waar het gaat om de opbouw van 
het glas, de positie van het vertedeel en het leesdeel 
en de overgang van veraf naar dichtbij. 

Met speciale apparatuur zijn we beter dan ooit in staat 
om uw ogen, de manier waarop u kijkt, én uw zichtbe-
leving nauwkeurig in beeld te brengen. Een architect die 
veel auto rijdt heeft een ander glasontwerp nodig dan 
een leraar die klust en golft. Daarom zijn er MYSTYLE  
BRILLENGLAZEN. Maatwerk in multifocaal.

STANDAARD MULTIFOCAAL
Beperkte blikvelden, meer vertekening

MAATWERK MULTIFOCAAL
Ruimere blikvelden, minimale vertekening
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OOGTEST
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.

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 BIJ ONS
Vanzelfsprekend is dit een globale test.  
Het geeft een eerste indruk. Een echt goede  
indruk krijgt u als u langskomt voor een  
professionele test. Daarmee kunnen wij uw 
gezichtsvermogen exact vaststellen.
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INTERIEURTRENDS 2019

THE MAKER SPACE
Ateliers worden weer belangrijk. Weg van 
massaproductie: focus op beleving en  
creatie van de (ambachts)man en -vrouw. 
Onderscheid in vorm, materiaal, kleur en 
sfeer. Unieke materialen en ambachtelijke 
technieken veroveren weer terrein. Meer 
winkels met eigen werkplaatsen en verras-
sende kleine concept stores.

The healthy space

D$5./#9/#6%:$*%9$%#,*;;5B%1$&2/0#%$#%1$&&F.$/#6<%C$8'$>*$%,,#% 
65'$#B% '#*+4,##/#6B% 6$2'#9% $*$#<% N$*% 6$.5;/(% 3,#% 4&,#*$#% /#%
woon- en werkomgeving zorgt voor een optimale werkomgeving 

$#%$$#%)0#%1$5((&/:,,*<

REMADE SPACE
We moeten met elkaar iets doen met de 
groei van de afvalberg! Sustainable trends: 
restafval verwerken. Re- en upcycling van 
leer, wol, plastic en papier. Deze materialen  
worden gebruikt om nieuwe materialen, 
meubels en accessoires te vervaardigen. 
Hierdoor lopen oud en nieuw meer door  
elkaar en mag en moet de kringloop zelfs!

THE FLEXIBELE SPACE
Inrichting wordt steeds meer functioneel, 
zeker als er gewoekerd wordt met ruimte.  
Wonen gecombineerd met slapen. Of een  
daybed in je woonkamer. Werken in  
!"# $"%$"&'# ()*"# "&# +,""-./0,1&"2# )3# 
ouderwetse apparaten voor hand gezette 
$)*"# 1&# !"#4"5$$/."5'#(6"1&"5"#4)&1&7"&#
8+1&9#,)%2"2:;# <"=1>"6"#4"5$?6"$$"&;# 1&510,-
tingen en technologie daarop afgestemd.
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Onze HBO-optometrist heet u persoonlijk welkom. U heeft 
geen verwijzing nodig en u hoeft ook niet te wachten. Uw 
ogen worden vakkundig getest op eventuele afwijkingen  
en ziektes. Heeft u nog geen klachten? 

Ook dan is een preventief optometrisch onderzoek verstan-
dig. En bij twijfel verwijzen wij u altijd door naar een oog-
arts. Kortom, het zekere voor het onzekere.

OPTOMETRIE | Z3$#*;$&$%45'.&$:$#%3aa5%2/0#

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 schadelijke oogafwijkingen. Voordat deze 
een probleem worden.




