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Heeft u een aanvullende verzekering en recht op vergoeding? Dan verhoogt uw zelfstandige opticien
deze vergoeding met 25%.
Korting bril als u aanvullend verzekerd bent
• Verhoging vergoeding van 25% van uw vergoeding door uw zelfstandige opticien als u een
aanvullende verzekering heeft. De opticien verrekent de korting op uw factuur.
Voordelen bij aanschaf van een bril
•
•
•
•

Gratis oogmeting bij aanschaf van een complete bril.
Uw zelfstandige opticien declareert rechtstreeks bij ons.
Gratis verzekering van de glazen bij aankoop van een complete bril. Of 15% korting op
verzekering van de hele bril inclusief glazen.
Gratis reinigingsset.

Korting contactlenzen als u aanvullend verzekerd bent
• Verhoging vergoeding van 25% van uw vergoeding door uw zelfstandige opticien als u een
aanvullende verzekering heeft. De opticien verrekent de korting op uw factuur.
Voordelen bij aanschaf contactlenzen
•
•
•

Jaarlijks gratis oogmeting bij aanschaf van contactlenzen.
Uw zelfstandige opticien declareert rechtstreeks bij ons.
Gratis contactlenzenreisset bij de 1e aflevering van uw contactlenzen.

(Kwaliteits)garanties
Daarnaast gelden de volgende (kwaliteits)garanties.
•
•
•
•

Een oogmeting door een gediplomeerd opticien of optometrist.
Kwaliteitsgarantie: 2 jaar garantie op product- en/of materiaalfouten.
Tevredenheidsgarantie.
Gratis oogmeting door een gediplomeerd opticien of optometrist waarbij uw ogen worden
gecontroleerd op de volgende punten:
– informeren naar (kijk)klachten
– gebruik autorefractor (automatische, objectieve oogmeting) en oogdrukmeting
– bepaling gezichtsscherpte
– uitgebreide oogmeting inclusief standaard anamnese
– bepaling leessterkte bij klanten ouder dan 45 jaar

Zorgpas
Alleen op vertoon van uw zorgpas komt u in aanmerking voor de hierboven genoemde kortingen.
Neem daarom uw zorgpas mee naar de opticien.
Voorwaarden
De kortingsregelingen (en aanbiedingen) gelden niet in combinatie met andere acties bij uw
zelfstandige opticien

