
Voordelen van Dé Opticien aan Huis

• Advies aan huis
• In uw eigen vertrouwde omgeving
• Snel een afspraak gemaakt
• Geen voorrijkosten
• Persoonlijke aandacht
• Voor ieder budget
• Geen drukke winkel meer bezoeken
• Geen parkeerkosten
• Ruime keuze uit minimaal 250 monturen
• Declaratie zorgverzekering mogelijk*
• Gratis bril bijstellen aan huis
• Uitgebreide garantie
   • 3 jaar coatinggarantie
   • 3 maanden gewenningsgarantie
   • 2 jaar fabrieksgarantie montuur

*Wanneer u recht hebt op een vergoeding vanuit uw 
zorgverzekering kunnen wij dit bijna al� jd rechtstreeks 
voor u declareren. Wij brengen het bedrag direct in 
mindering op uw factuur.

Beeldschermbril
De meeste apparaten met een beeldscherm stralen 
blauw licht uit. Een te veel aan blauw licht kan leiden 
tot wazig zien, brandende ogen en zelfs slapeloosheid. 
Ter voorkoming van deze klachten zijn er glazen met 
een blauw licht fi lter, het zogeheten Bluecontrol. Dit 
fi lter neemt bijvoorbeeld schi� ering weg en vergroot 
het contrast, dat gee�  de ogen meer rust. Bluecontrol 
is uitermate geschikt voor mensen die langdurig achter 
digitale schermen zi� en. Wij adviseren u graag over de 
mogelijkheden binnen ons glasprogramma.

Voor Jong en Oud
Hebt u te weinig � jd om naar de reguliere op� cien te 
gaan? Bent u slecht ter been? Of wilt u gewoon in alle 
rust uw bril uit kunnen zoeken? Dat kan! Dé Op� cien 
aan Huis is er voor jong en oud. Bel ons gerust voor 
een vrijblijvende afspraak.

Volg ons op Facebook
facebook.com/deop� cienaanhuis/

Bel voor persoonlijk contact met uw op� cien aan huis:

Doet u mee?
Wist u dat 1 miljard mensen niet over een bril 
kunnen beschikken? Goed zicht betekent niet alleen 
goed zien maar ook een beter vooruitzicht, een 
mogelijkheid tot ontwikkeling. Wij steunen de 
S� ch� ng TwoBillionEyes: u koopt bij ons een bril 
en wij doneren een bril aan de s� ch� ng!

www.twobillioneyes.org



Nadat u een afspraak gemaakt hebt komt uw op� cien, op afgesproken � jd en loca� e, bij u aan de deur. 
Er wordt gestart met een digitale voorme� ng om een snel beeld te krijgen wat de sterkte van uw ogen is. 
Daarna volgt de oogme� ng met de pasbril en een oogdrukme� ng. 

Uit onze ruime collec� e kiest u vervolgens een montuur en we bespreken welke glazen voor u geschikt zijn. 
De totale afspraak duurt ongeveer 1,5 uur. Na afl oop worden uw glazen door uw op� cien besteld. 
Het duurt ongeveer twee weken voordat uw op� cien contact met u opneemt voor het afl everen van uw bril. 
Uw bril wordt bij afl evering keurig bijgesteld en u kunt gewoon pinnen.

Zit uw bril niet lekker of hebt u een vraag? U kunt al� jd rechtstreeks contact opnemen met uw op� cien 
voor garan� e en nazorg bij u aan huis, wij helpen u graag.

Stap 1 Maak een afspraak

Stap 4 De oogmeting

Stap 7 Glazen uitzoeken

Stap 2 Dé Opticien komt aan Huis

Stap 5 Oogdrukmeting

Stap 8 Afl everen bril

Stap 3 Digitale voormeting

Stap 6 Montuur uitzoeken

Stap 9 Mijn bril is klaar!

Dé Op� cien

Sinds 2013 is Peter Brück uw vertrouwde op� cien 
aan huis in de regio Zuidoost Nederland. Vanaf 2017 
werkzaam onder de naam Dé Op� cien aan Huis.

Echt de � jd nemen, geen gehaast maar zorgvuldig 
en geduldig, zo ervaren klanten de service van 
Peter. Dé Op� cien aan Huis komt kosteloos en 
vrijblijvend bij u aan huis of op het werk op een � jd-
s� p dat het ú uitkomt. Bijvoorbeeld voor het 
aanmeten van een complete bril of computerbril, 
maar uiteraard ook voor uitstekende service en 
garan� e na aankoop van uw bril.

Specialisme Peter: oplossen van ingewikkelde 
kijk problemen van klanten. Waar anderen 
oogonderzoekers ophouden, gaat hij verder.

De techniek van nu
met de service van vroeger

Peter


