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OPENDEURDAGEN

vrij 09, zat 10 & zon 11 nov (van 10 tot 18 uur)

-10% op monturen en  
zonnebrillen  
nieuwe collectie
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OPTIEK 
VERMEULEN

ZIE HET LEVEN DOOR DE JUISTE BRIL!
Stap bij ons binnen, voel en zie dat je in bekwame handen bent. We luisteren en adviseren. 

Houden rekening met je gezichtsvermogen en draagtolerantie, levensstijl en esthetische 

voorkeuren, noem maar op. Je krijgt bij ons een bril die zit als een maatpak. Met haarscherp 

zicht zodat je niets mist van de wereld rondom je.

PERSOONLIJKE KNIPOOG
Naast knowhow en topkwaliteit reken je ook op een persoonlijke aanpak. Jij bent uniek, je bril 

moet dat ook zijn. Of je nu jong bent of wat ouder, een vrolijke uk of stoere tiener, een spor-

tieve man of fashionista – we hebben een montuur dat jou op het gezicht is geschreven. Zo 

geeft je bril uitdrukking aan wie jij bent. 

HET OOG WIL OOK WAT
We zijn natuurlijk mee met trends, die bovendien zo veelzijdig zijn dat je gegarandeerd je 

gading vindt. Véronique De Kock, Julie Taton en Bill Barberis geven het goede voorbeeld met 

toffe trendbrillen in alle maten, modellen en kleuren. Binnenkort ook op jouw neus?

 COVER: LINDBERG € 555,- 
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 LUNOR BILL € 585,- & VERO € 477,- 



GUCCI VERO € 338,- & JULIE € 344,-



DRIVE BEELDSCHERM SUN DUO

UW DAG VRAAGT OM 
MEER DAN ÉÉN BRIL

KIES UW 2DE BRIL IN FUNCTIE VAN UW LEVENSSTIJL  

Passies
Brillen2

* Actie niet cumuleerbaar - zie voorwaarden in de winkel.
 Waarde van het gratis montuur kleiner of gelijk aan het gekochte montuur, 

max. 180€ voor een unifocale bril en 250€ voor een progressive bril.

+30% 
KORTING 
OP UW 

2DE PAAR 
GLAZEN

+30% 
KORTING 
OP UW 
DE PAAR 

BIJ AANKOOP 
VAN 1 MERK 
MONTUUR 

=

Hoeveel uur u per dag 
brengt u door achter 

het stuur van uw auto?

Hoeveel uur u per dag 
brengt u door achter

een led scherm?

Hoeveel uur per dag bent u 
gehinderd door de schadelijke 

stralen van de zon?

Hoe vaak heeft u gezegd 
dat uw leven eenvoudiger 

zou zijn met 2 brillen?

1 ECHT 
MONTUUR 
CADEAU M

ER
K
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U heeft toch 
ook niet 1 paar
schoenen ?

een passende bril bij elk moment ...
Mix&Match

-50%
op uw 2de bril 

  (montuur met glazen)*

*Actie niet cumuleerbaar, geldig bij aankoop van 1 montuur en 2 glazen. Zie voorwaarden in de winkel.

Vaak op de baan?  Kies een 2de 
bril  voor meer rijcomfort.

Altijd aan de slag met  
uw apparaten? Gun uw ogen 

rust met een 2de bril.

Maximaal genieten van de 
zon? Een stijlvolle zonnebril met  
correctie kan perfect als 2de bril.

U beseft het al langer.  
Een 2e bril (reservebril) maakt  
uw leven zoveel leuker. U gaat 
toch ook niet op restaurant in 

uw werkkledij?
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 LINDBERG € 505,- 



*Acti e geldig bij aankoop van een montuur en 2 Essilor of Varilux ontspiegelde 
glazen. Info & voorwaarden in de winkel. Acti es of korti ngen in dit magazine 

zijn niet cumuleerbaar.

 

B R I L L E NAC T I E
“pur sang”

VANAF 199€ 
voor een montuur

POLO RALPH LAUREN
+ een paar Essilor unifocale glazen

&

VANAF 499€ 
voor een montuur

POLO RALPH LAUREN
+ een paar Varilux multi focale glazen

Hundelgemsesteenweg 610 ,  9820 Mere lbeke 
T :  09 230 44 33



 TOM FORD € 330,- 



 DIOR € 470,- 
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 RAY-BAN € 141,-  ANDY WOLF € 379,- 
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 CÉLINE € 240,-  PRADA € 240,-



  ANNE & VALENTIN € 435,- 
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 YSL € 316,- 
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 CARTIER € 555,-  OLIVER PEOPLES € 318,- 



Turnhoutsebaan 31-35, 2100 Deurne - T: 03 324 91 75

www.optiekfritsvdb.lensolutions.be

Bestel uw 
contactlenzen 
online via 
onze webshop

• onze expertise

• hoge kwaliteit

• de beste producten

• snelle levering in de winkel of bij u

Bestel uw contactlenzen 
online via  onze webshop

# Onze exper t ise
# Hoge kwal i te i t

# De beste  producten
# Lever ing  in  de winkel ,  b i j  u  thuis  of 

op uw vakant iebestemming
# De beste pr i jzen

www.optiekvermeulen.lensolutions.be

Hundelgemsesteenweg 610 ,  9820 Mere lbeke -  T :  09 230 44 33



 KOMONO € 140,- 

OPRUIMACTIE 
DOOR VERHUIS!

TOT 80% 
KORTING
OP GESELECTEERDE 
MONTUREN
& ZONNEBRILLEN!*

*Niet cumuleerbaar met andere lopende acties.  Voorwaarden in de winkel. Actie geldig tot 31/12/2018

Complete Unifocale bril vanaf € 128,-
Complete Multifocale bril vanaf € 194,-

Hundelgemsesteenweg 610 ,  9820 MERELBEKE 
T :  09 230 44 33 •  E :  info@opt iekvermeulen.be
W: www.opt iekvermeulen.be




