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Garrett Leight
€ 330

cover

Tom Ford
€ 285 - € 260

Andy Wolf
€ 330

Celine
€ 345

Natal ia Strutsenko

Je br i l  moet passen bi j  je 
gez ichtsvorm. Een rond model 
doet het  goed bi j  een lang, 
ovaal  en wat hoekiger gez icht . 

Kurt Rogiers

Een br i l  is  zoveel  meer dan een 
hulpmiddel  om beter te z ien.   

Hi j  weerspiegel t  je  persoonl i jkheid,  zet  je 
t roeven in de ver f  en vervol ledigt  je  look. 

Imke

Ga je voor een f l interdun of 
l iever wat zwaarder montuur? 
Opt iek Vermeulen helpt  je  om 

de ju iste keuze te maken – 
funct ioneel  en esthet isch.



OPTIEK VERMEULEN – HELDER ZICHT IN TROEBELE TIJDEN

We leven in uitdagende tijden waarin zowat alles onzeker is. Onze manier van 

leven, werken, ontspannen, reizen .. . is flink veranderd. Hoe de toekomst eruitziet? 

Dat is nog koffiedik kijken. Wat wél vaststaat: op Optiek Vermeulen kun je altijd 

rekenen. We staan voor je klaar met de topservice die je gewend bent. In een 

veilige en hygiënische omgeving. Met veel aandacht voor het welzijn van je ogen. 

Stel een bezoek aan Optiek Vermeulen dus niet uit. We helpen je alvast om klaar 

te zien – in alle omstandigheden.
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Cartier
€ 867 - € 736

OOG VOOR 
KWALITEIT

Klasse, kwaliteit en een onberispeli jke 

service onder één dak.

Optiek Vermeulen garandeert het je.



Gucci
€ 289

Chloé
€ 384

Je kijkers zijn een kostbaar 

bezit. Draag er dus goed 

zorg voor, samen met je 

opticien. Wij meten en 

adviseren op basis van de 

nieuwste technologie. 

Zo ben je zeker van de best 

mogelijke oplossing voor 

jouw noden en wensen. 

Dat met oog voor je smaak 

en budget. Denk aan 

onze acties ‘tweede bril 

aan 50%’ en ‘multifocale 

glazen voor 399 euro’. Ga 

voor uitstekende kwaliteit – 

topservice inbegrepen.



SUBTIEL OF OPVALLEND?

Zet je favoriete bri l lentrend naar je hand, net zoals onze modellen. 

Kom zelfverzekerd en met uitstekend zicht voor de dag.

Anne & Valentin
€ 405



JE ZICHT 
KAN NOG 
ZOVEEL 
BETER

VARILUX IS  HET NUMMER 1 MERK VAN MULTIFOCALE BRILLENGLAZEN 
WERELDWIJD

vanaf

€399,-
Voor een paar 
PROGRESSIEVE 
GLAZEN VAN 
VARILUX.
Een allroundtalent 
op élke afstand!

3 JAAR DIEFSTAL 
& BREUK GARANTIE



Celine
€ 290



Chloé
€ 306

Komono
€ 119

VORMEN 
BIJ  DE 
VLEET
Het najaar somber? No way! 

Oversized modellen, fraaie 

herfstkleuren en optimaal 

draagcomfort f leuren je gezicht 

en je humeur op. Rond, vierkant  

of zeshoekig? Variatie troef!



Anne & Valentin
€ 465



Ray-Ban
€ 142

Chanel
€ 333

DURF 
UITPAKKEN  
Een opval lend kleurtje, 

colorblocking of geraff ineerde 

motiefjes? Met deze bri l len zie je 

uitstekend terwij l  je gegarandeerd 

gezien wordt.



OOGOPENERS
Bij een sti j lvolle outfit hoort een bril  met allures. 

Victoria Beckham
€ 405



WWW.OPTIEKVERMEULEN.LENSOLUTIONS.BE

BESTEL UW CONTACTLENZEN 
ONLINE VIA ONZE WEBSHOP



KIDSPROOF!
Optimaal zicht, vroli jke 

modellen, monturen die tegen 

een stootje kunnen en glazen 

die het digitale ti jdperk 

aankunnen. Welke bril  zit 

jouw kind als gegoten?

Chloé
€ 147

Bambinocle
€ 132



- 50%
op uw 2de bril

(montuur met maatglazen)*

Komono
€ 99 - € 99



twee
brillen

twee
passies

een passende bri l  bi j  elk moment

MIX & MATCH

- 50%
op uw 2

de bril
Montuur met glazen 

van identieke kwaliteit 

als de 1ste .*
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