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GOEd ZIEN
Begint met een goed advies van Zien!

OOGmETING

Alles begint met een deskundige oogmeting en een goed advies van Zien!. Merkt u dat uw ogen achteruit zijn gegaan 

of twijfelt u aan uw ogen… kom dan vóór 15 november langs voor een gratis en deskundige oogmeting. Bovendien 

krijgt u als dank een flesje brilspray.

mAGAZINE

In dit magazine vindt u allerhande informatie over onze producten en onze service. Over Varilux, de nieuwste trends 

op monturengebied, (nacht)lenzen… kortom aandacht voor alles waar wij trots op zijn. 

Graag zien wij u in onze winkel voor een oogmeting!

Met vriendelijke groet,

Lennart en Chantal Akkerman



Laat u inspireren in onze winkel

brillen zijn weer helemaal in de mode. en dan bedoelen we opvallende 
brillen. brillen met zware en uitgesproken monturen die de blik 
accentueren en kracht bij zetten. 
 
De bril is geen ‘noodzakelijk kwaad’ meer maar een echt en waardig 
modeaccessoire. er zijn jongeren die een bril dragen terwijl ze die 
helemaal niet nodig hebben, en in azië hebben we ze zelfs brilmonturen 
zonder glazen zien dragen. 

De brillen van actrices van weleer vormen daarbij een inspiratiebron. 
Wonder Woman, de vlinderbril (ook wel cat eye bril genoemd) met 
diamantjes van Marilyn Monroe, Grace Kelly die met ongelooflijk veel 
gratie een bril bij een avondjurk droeg. 

ZONNEBRILLEN

ook in het najaar is het van 
belang om een goede zonnebril te 
hebben. in het verkeer zorgt een 
laagstaande zon voor verblinding 
en hoe hoger u tijdens de 
wintersport in de bergen bent, 
des te intenser het licht is. Hoe 
meer lichtintensiteit, hoe beter 
de ogen beschermd moeten 
worden. Voorkom beschadigingen, 
vervelende oogirritaties of in het 
ergste geval, sneeuwblindheid.  
Kom onze nieuwe collectie 
winterzonnebrillen bekijken!

dE NIEUWSTE BRILLEN



UW OGEN 
UW BRILLENGLAZEN
UW KEUZE?

Een bril is meer dan ooit persoonlijk maatwerk geworden. 
Onze gezichtskenmerken en de bewegingen van hoofd en ogen zijn 
zo specifiek, dat elk van ons als het ware een ‘persoonlijk kijkgedrag’
heeft. Dankzij Visioffice – een hightech oogmeetcomputer – worden de
ogen gemeten waarbij rekening wordt gehouden met dit persoonlijk
kijkgedrag. Zo krijgt u het glas dat zorgt voor úw kijkcomfort met het
meest scherpe zicht. Kom snel binnen en ervaar het verschil!

9544_VISIOFFICE_AD_B2C:A4 FC  15-10-2009  18:30  Pagina 1



Zienwat u niet
voor mogelijk hield

Bij aankoop van een multifocale bril 
ontvangt u een dinerbon ter waarde 

van € 50,- in te wisselen bij 
Buoni Amici of Le Paddock.



BRIL OF cONTAcTLENZEN?
De keuze voor een bril of contactlenzen is heel persoonlijk. Smaak, beleving van 
comfort, beroep, vrijetijdsbesteding spelen allemaal een rol in de keuze tussen 

contactlenzen of een bril.

Contactlenzen winnen steeds meer aan populariteit en dat is niet zo verwonderlijk, 
want ze bieden steeds meer voordelen. De contactlenzen van nu zijn veilig en 

comfortabel. Er is een ruime keuze in lenssoorten, het onderhoud is eenvoudig en 
bovenal; contactlenzen zijn voordeliger geworden. Wat echter nog altijd geldt: de 

kwaliteit van uw contactlenzen zorgt ervoor dat uw ervaringen met 
contactlenzen positief zijn. 

•
GRAAG 

AdVISEREN WIj 
U WELk TypE 

LENS hET BESTE 
BIj U pAST!

•

ZAchTE LENZEN
ZEER SNELLE GEWENNING

hOOG dRAAGcOmFORT

mINdER LAST VAN STOF EN ZANd; IdEAAL VOOR SpORTERS

TE VERkRIjGEN IN dAG-, WEEk- EN mAANdLENZEN

hARdE LENZEN
hOGERE GEZIchTSSchERpTE dOOR VORmVASThEId EN BETER mAATWERk

BETERE pASSING EN hOGERE ZUURSTOFdOORLAATBAARhEId

LANGERE LEVENSdUUR dUS GOEdkOpER

mAkkELIjk hANTEERBAAR

NAchTLENZEN
OVERdAG GEEN BRIL OF LENZEN

UW OGEN WORdEN SLApENd GEcORRIGEERd

ZEER GESchIkT VOOR mENSEN dIE OVERdAG GEEN LENZEN kUNNEN VERdRAGEN

REmmENdE WERkING Op dE SLEchTER WORdENdE VISUS VAN UW OGEN



1 Inventarisatie van uw kijk-
gewoontes. Wie is de persoon achter de 
ogen en hoe intensief worden de ogen 
gebruikt. Een complete analyse van uw 
kijkgedrag.

2 Hoe kijkt u? Welk kijkgedrag 
heeft u? Beweegt u uw hoofd als u 
ergens naar kijkt of beweegt u alleen 
uw ogen? Dit kijkgedrag heeft namelijk 
ook gevolgen voor de keuze van het 
brillenglas en het type montuur. Deze 
kenmerken registreren wij.

3 Met behulp van de Visioffice 
wordt er rekening gehouden met het 
montuur (de afmetingen en de stand 
ten opzichte van het gezicht); met uw 
kijkgedrag, uw gezichtsbouw en uw 
specifieke oogkenmerken.

4 Er wordt ruim de tijd genomen 
voor een persoonlijk gesprek. Daarin 
bespreken we hoe, wanneer en waarvoor 
u de bril gebruikt.

5 Wij hebben gediplomeerd 
personeel zodat wij u altijd de juiste 
oogzorg kunnen bieden en u een 
optimaal en persoonlijk advies kunnen 
geven. En mocht het beter zijn om u 
door te verwijzen naar het ziekenhuis 
voor verder onderzoek, dan hebben wij 
de juiste contacten.

dE

5EXTRA’S
van een oogmeting

Een oogmeting is een vak apart. Wij 
hebben de ervaring, de deskundigheid 
en de juiste apparatuur om uw ogen 
optimaal te meten. 
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Meer kinderen aan de bril
Steeds meer kinderen hebben een bril nodig. Hoe komt dat? op de meeste basisscholen in nederland zijn 
de ouderwetse, groene schoolborden inmiddels vervangen door moderne, digitale borden. Het vergt meer 
inspanning om van deze borden te lezen. De letters op digitale borden zijn een stuk kleiner dan de letters 
die met een krijtje op een schoolbord worden geschreven, waardoor de kinderen achterin de klas het bord 

maar moeilijk kunnen lezen.

er zijn ontzettend veel kinderbrillen. en gelukkig lijken deze op de brillen voor volwassenen. 
Want wat de kleintjes willen, is net zo’n bril als papa of mama.

kINdERBRILLEN

BELANGRIjk
Houdt bij Het zoeken naar de juiste kinderbril de 

volgende zaken in gedacHten:

hET GEZIchT VAN EEN kINd hEEFT ANdERE VERhOUdINGEN dAN 
hET GEZIchT VAN EEN VOLWASSENE. ZO hEBBEN kINdEREN BIjVOORBEELd 
NIET EchT EEN UITGESpROkEN NEUS EN TOT hET BEGIN VAN dE pUBERTEIT 

mEESTAL mAAR EEN kLEIN ‘WIpNEUSjE’. 
 

kINdERBRILLEN mOETEN TEGEN EEN STOOTjE kUNNEN. EEN GOEdE 
kINdERBRIL IS STEVIG EN mEESTAL VOORZIEN VAN FLEX SchARNIEREN. 

dE BRIL mOET ER NATUURLIjk LEUk EN hIp UITZIEN! 



SpORTBRILLEN
Multifocale glazen Varilux Sport: geschikt voor alle sporten

bij sportbeoefening is een hoofdrol weggelegd voor de ogen: zij verstrekken 
80% van de informatie over de snelheid en nauwkeurigheid van bewegingen 
en verplaatsingen. essilor lanceerde Varilux Sport om oplossingen te bieden 
voor de verziende sportbeoefenaar. Varilux Sport multifocale brillenglazen 
zijn geschikt voor gebruik bij alle sporten, van mountainbiken en zeilen tot 

aan skiën en tennissen... en leveren een belangrijke bijdrage aan een optimale 
sportprestatie!

VARILUX SpORT BIEdT U:

een vertezicht dat is aangepast aan buitenactiviteiten, waarbij 

hindernissen die in de verte opdoemen duidelijk te onderscheiden 

moeten zijn, bijvoorbeeld tijdens het mountainbiken.

een zicht op tussenafstand om bewegingen en verplaatsingen 

beter te combineren en bewegende voorwerpen nauwkeurig te 

kunnen volgen (tennis- en golfballen).

een nabijzicht om nauwkeurig te zien, ongeacht de snelheid 

en stabiliteit (aflezen van een snelheidsmeter op een fiets, een 

scorekaart bij golf, een GPS of een kompas).

•

WIj ZIjN UW 
EXpERT Op hET 
GEBIEd VAN 

SpORTBRILLEN

•



AANBIEdINGEN 

deze voucher geeft recht op 

€ 50 korting  
geldig tot 31-12-2012

Niet geldig in combinatie met andere acties. 

nike Sportbril op sterkte vanaf €159 

incl. glazen (ook handig als reservebril)

Kinderbrillen inclusief 

ontspiegelde glazen vanaf €149

adidas sportzonnebril vanaf €169 

(op sterkte vanaf €289)

ray-ban brillen vanaf €109



OGENTEST
Binnen enkele minuten 
weten of u langs moet 
komen voor een oogmeting

VERAF ZIEN
Plaats deze pagina op ooghoogte op 
een afstand van 5 meter. Kunt u de 
bovenste vier regels moeiteloos lezen? 
Dan ziet u nog prima. Heeft u moeite, 
dan zien we u graag binnenkort in onze 
winkel.

LEZEN
Als u deze tekst op ongeveer 40 cm 
afstand normaal kunt lezen bent u nog 
niet aan een leesbril toe. Heeft u moeite 
met het lezen van de laatste 3 regels 
of houdt u de tekst ongemerkt steeds 
verder weg? We zien u graag!
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