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Zo voorkom je oogproblemen 
bij beeldschermwerk ?

*  Actie niet cumuleerbaar met andere kortingen of voordelen. Actie geldig tot 31 mei 2021.

“Mijn oogarts stelde visuele vermoeidheid vast door 
intensief beeldschermgebruik. Optiek Vermeulen 

adviseerde Eyezen®Boost: brilglazen die vermoeidheid 
tegengaan en een scherper zicht leveren. De visuele 

boost aan de onderkant van het glas helpt mij ook om 
een natuurlijke houding aan te nemen als ik aan het 

scherm gekluisterd ben.”

Tuur De Coninck 
ICT specialist

“Ik breng veel tijd door voor beeldschermen. Dat 
geconnecteerde leven heeft een keerzijde: tranende of 
prikkende ogen en zelfs migraine. Eyezen®Start biedt 
verlichting, comfort en een krachtig zicht – ook als ik 
lang aan de computer zit. Af en toe pauze nemen, blijft 
natuurlijk een must.” 

Ella Gribaudo
Student Handelswetenschappen 

Universiteit Gent

DAVID BECKHAM

TOM FORD

CELINE
CHLOÉ

Topkwaliteit 
oogzorg

‘The proof of the pudding is in the eating’. Pas als je iets uitprobeert, kun je de 
kwaliteit beoordelen. Zo ook met brillen. Zelfs exemplaren die op het eerste 
gezicht identiek lijken, bieden soms een totaal andere zichtervaring. Je bezoek 
aan Optiek Vermeulen is dan ook als een ‘degustatie’: je ondervindt meteen hoe 
onze optiekbenadering het verschil maakt voor jouw ogen.

In deze editie krijg je een glimp van ons recept voor de perfecte bril, met als 
hoofdingrediënten: de nieuwste technologieën en vakkundig advies van je 
opticien-optometrist. 

Goed zien is één ding, maar het oog wil ook wat. Bij Optiek Vermeulen vind je zowel 
trends als klassiekers, nichemerken en gerenommeerde toppers. We presenteren 
je een greep uit het aanbod, op de neus van Ellen Petri en Wesley Thevissen. 
Veel lees- en kijkplezier en bedankt voor je vertrouwen – zeker in woelige tijden. 
En wees gerust, wij blijven de (service)lat torenhoog leggen!

SEE MORE. 
DO MORE.

9/10 EYEZEN-BRILDRAGERS VOELEN 
MINDER VISUELE VERMOEIDHEID *
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€ 100,-
korting 

bij aankoop van een paar 
Eyezen unifocale glazen 

+ montuur *
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BEHOEFTEANALYSE

Het aanbod van glazen en monturen wordt alsmaar groter. 
Keuzestress? Geen nood, wij polsen naar hoe jij leeft, werkt en je 
vrije tijd besteedt. Niet omdat we nieuwsgierig zijn, wel om jouw 
perfecte zichtoplossing te definiëren.

KEUZE VAN DE GLAZEN 

We stellen jou de beste type glazen voor zodat je in alle 
omstandigheden en bij alle activiteiten van een optimaal zicht 

geniet. Een voorbeeld: onze Varilux X series progressieve glazen 
kunnen met liefst 7 unieke metingen worden gepersonaliseerd.  

De prijzen starten vanaf 99 euro voor een paar unifocale glazen van 
Essilor en vanaf 399 euro voor een paar Varilux multifocale glazen.

KEUZE VAN UW MONTUUR

Een gezellige setting, tasje koffie bij de hand en kiezen maar! Wij adviseren jou 
over het montuur dat je persoonlijkheid en uitstraling versterkt. Met oog voor 
je gezichtsvormen, kleurtype en stijlvoorkeur. Mooi meegenomen: de meeste 
van onze collecties zijn made in Europe en duurzaam. Denk hierbij aan cellu-
lose-acetaat van plantaardige componenten zoals katoen in plaats van plastic 
monturen met een grote ecologische voetafdruk.

MONTAGE IN EIGEN HUIS

Jouw bril verdient vakmanschap. Daarom maken of 
herstellen wij hem in ons eigen atelier volgens de 

hoogste standaarden. Benieuwd hoe? Profiteer van 
onze transparantie, en kom gerust een kijkje achter 

de schermen nemen.

AFLEVERING

Nog even bijstellen en het zicht controleren, en je stapt naar 
buiten als een tevreden klant. Nog iets wijzigen achteraf, een 
grondige reiniging of de sterkte herbekijken? Dat valt allemaal 
onder ons garantiepakket en is inbegrepen in de prijs van je bril. 
Graag gedaan!

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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AFSTELLING VAN DE GLAZEN 

Glazen afstellen in functie van je kijkgedrag en levensstijl vereist
vakkennis. We maken daarbij gebruik van de Visioffice: het meest 
geavanceerde meetsysteem om op maat gepersonaliseerde 
brillenglazen te leveren. We meten onder andere het dominante 
oog, de hoofdoogbewegingen en montuurparameters zoals 
grootte en vorm. We nemen ze allemaal mee om je unieke 
‘oogcode’ te bepalen.
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OOGMETING

Als optometrist streven we naar een scherp en comfortabel zicht. 
Laat uw ogen professioneel testen door een expert, met oog voor 
detail.  Samen bespreken en analyseren we uw persoonlijke situ-
atie om tot een oplossing te komen. De metingen zijn nauwkeurig 
dankzij kennis en hoogtechnologische apparatuur. Een uitstekend 

kijkcomfort gegarandeerd!

Traject voor een zichtoplossing 
op maat, voor elk budget
Hoe wij het verschil maken? Met hoogwaardige apparatuur, uitstekende 
vakkennis, persoonlijk advies en maatwerk voor jouw visuele noden.  
De fashion touch, die krijg je op de koop toe! Ziehier ons briltraject in 
een oogopslag:

4

Varilux voor uw ogen,  
een expert voor uw glazen. 

DIEFSTAL- 
GARANTIE 

ECHTHEIDS- 
GARANTIE

TEVREDENHEIDS- 
GARANTIE

BREUK- 
GARANTIE

VARILUX® TRAVEL  
ASSISTANCE

GRATIS  
ONDERHOUD

CONTROLE- 
ONDERZOEK

ONMIDDELLIJKE 
HERSTELLING

2

ADVIES VAN 
EEN EXPERT
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Scherp zicht, 
ook in het zonnetje

Als de lente nadert en de eerste warme zonnestralen verschijnen, trakteer je jezelf graag op een nieuwe 
zonnebril. Bij Optiek Vermeulen vind je de bekendste internationale merken. Duurzaam en vakkundig 

gemaakt in Europa. En helemaal in lijn met de tofste trends. We selecteerden voor jou enkele modellen 
die in het oog springen, geshowd door modellen Ellen Petri en Wesley Thevissen. Wist je trouwens 

dat we veel zonnebrillen kunnen aanpassen op sterkte?  Zo bescherm je je kijkers tegen uv-stralen en 
zonlicht, mét behoud van ultrascherp zicht. Twee vliegen in één klap, daar zeg je geen nee tegen!

ANNE & VALENTIN CHLOÉ

SILHOUETTE

TOM FORD
RAY-BAN

GUCCI

DAVID BECKHAM

Zonneglazen 

op sterkte

Unifocaal vanaf  

€ 39,- per glas

Multifocaal vanaf  

€ 84, - per glas
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CARTIER

Gratis
oogmeting

Gratis
proeflenzen 
BENIEUWD NAAR LENZEN? KOM JE GRATIS SET 

PROEFLENZEN OPHALEN EN ERVAAR DE VRIJHEID!

€ 100,- korting 
BIJ AANKOOP VAN EEN PAAR

EYEZEN  UNIFOCALE  GLAZEN + MONTUUR *

* Actie niet cumuleerbaar met andere kortingen of voordelen. 
Zie voorwaarden in de winkel.

- 50%
op uw 2de bril

Montuur met glazen  van identieke  
kwaliteit als de 1ste.*

Hundelgemsesteenweg 313, 9820 MERELBEKE - 09 230 44 33

di-woe-vrij: 9u-18u30 doorlopend  do:  9u-12u en 14-20u

za: 9u-18u doorlopend  ma: gesloten

* Actie niet cumuleerbaar met andere kortingen of voordelen.  
Actie geldig tot 31 mei 2021.

Elke 

donderdag 

open tot 

 20u


