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GUCCI

ANNE & VALENTIN

LUNOR

GARRETT LEIGHT

Waarom zou je vrede nemen met een kant-en-klare bril? Je 
ogen zijn enkel gediend met een zichtoplossing op maat. 
Daarvoor kun je terecht bij Optiek Vermeulen. Als gediplo-
meerde opticiens/optometristen nemen wij de tijd om je 
wensen en noden in kaart te brengen. We scholen onszelf 
permanent bij om innovaties onder de knie te krijgen. We 
werken met de modernste technologieën om tegemoet te 
komen aan jouw individuele behoeften. 

Bij Optiek Vermeulen is maatwerk de standaard, aan de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding. Zo zijn we zeker dat je tevreden 
naar buiten stapt met een bril die bij je ogen, gezicht en 
persoonlijkheid past. Of meervoud: brillen. Want je houdt vast 
van een naadloze afstemming op je kledingstijl, het moment 
van de dag en de gelegenheid. Met onze Mix & Match-aan-
bieding profiteer je nog van mooie kortingen ook – zónder te 
beknibbelen op kwaliteit.

Kijk je ogen uit in dit magazine, en let ook op de vipgast van 
onze campagne: Kim Van Oncen. In de succesreeks Dertigers 
stal ze de show, en dat doet ze hier ook. Klasse en karak-
ter – twee eigenschappen die in ons DNA zitten. We kijken 
ernaar uit om jouw persoonlijkheid te laten stralen met onze 
klassebrillen. 

Optiek 
Vermeulen

beki jk het eens door een andere br i l

-50% op je 2de bril
Montuur met glazen van identieke kwaliteit als de 1ste.*

EÉN IS GEEN

Er zijn maar weinig brildragers die genoeg 

hebben aan één bril. Zelfs al kies je voor een 

‘passe-partoutmodel’ dat bij al je outfits past, dan 

nog vragen verschillende omstandigheden om 

een andere bril. Je gaat ook niet sporten met de 

schoenen die je draagt op een avondje uit. Daar 

komt nog bij dat onze moderne levensstijl hoge 

eisen stelt aan je ogen. Van veel beeldscherm-

gebruik tot scherp zicht tijdens je dagelijkse werk 

en je vrijetijdsbestedingen. Redenen genoeg om 

meerdere brillen aan te schaffen. 

VOOR INSPANNING  
EN ONTSPANNING

De ene werkt de hele dag op kantoor, de ander zit 

veel achter het stuur, nog een ander verzet buiten 

bergen werk. Bij elk van die activiteiten hoort een 

bril die uitstekend zicht en comfort biedt. Nu eens 

een wat steviger model als je een veeleisende job 

hebt, dan weer een elegante bril voor privémo-

menten. Ook om te sporten neem je het best een 

aangepast model dat goed aansluit, op z’n plek 

blijft zitten en tegen een stootje kan. En dan zijn er 

nog speciale brillen die blauw licht filteren, zon-

nebrillen op sterkte, brillen die niet aandampen, 

noem maar op. 

VOLWAARDIG 
MODEACCESSOIRE

Een bril biedt niet alleen scherp zicht en comfort, 

hij zet de beste troeven van je gezicht in de verf 

en maakt je outfit af. Logisch dat je graag varieert 

naargelang de gelegenheid of de kleren die je 

draagt. Niks mis met een bril als modeaccessoire. 

Wissel dus gerust af om je persoonlijke stijl uit te 

drukken. Met onze Mix & Match-aanbieding koop 

je jouw tweede met 50 procent korting én 100 

procent kwaliteit. Ook mooi meegenomen als je 

geen ‘fashionista’ bent, maar graag een reservebril 

of zonnebril op sterkte voorhanden hebt.
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Unifocaal vanaf 

€ 39 per glas

Multifocaal vanaf 

€ 84 per glas

DIOR

CARTIER

DAVID BECKHAM

VISIOFFICE®

precisie en personalisatie

SNELLE EN NAUWKEURIGE METING  

Bij Optiek Vermeulen staat een individuele en aange-

name klantbeleving centraal. Het geavanceerde meet-

systeem Visioffice® ondersteunt die ambitie met precies 

maatwerk dankzij een geautomatiseerd meetproces. 

Een innovatie die toelaat om uw hoogsteigen oog- en 

gedragsparameters mee te nemen in de berekening van 

het gepersonaliseerd ontwerp van uw brillenglazen. Op 

die wijze wordt uw bril volledig op ùw maat gemaakt en 

geniet u van scherp en comfortabel zicht op alle afstan-

den en in alle omstandigheden.

ONDERSTEUNING BIJ FRAMEKEUZE

Visioffice® beschikt over slimme interactieve functies 

zoals ingebouwde camera’s. Bijvoorbeeld om filmpjes te 

maken met verschillende monturen. Zo kiest u makkelij-

ker het model dat bij u past. Ook een waaier aan vragen 

over glazen, coatings en bescherming worden via simu-

laties helder toegelicht.

EXPERTISE

Wij weten precies wat kinderen 
nodig hebben: optimaal zicht, 
comfort, meegroeimogelijkhe-
den, aanpasbaarheid en perfecte 
afstemming op een kindersnoetje.

KWALITEIT

De bril van je bengel moet tegen 
sport en spel kunnen. Bij ons vind 
je degelijke en flexibele model-
len die je kind met plezier draagt. 
Zelfs met speciale glazen voor 
‘digitale kids’. 

LOOKS

Een apart montuur, hippe kleur-
tjes, een vrolijke uitstraling ... de 
keuze is zo groot dat elk kind een 
bril naar zijn of haar smaak vindt.

ZONNEGLAZEN
OP

STERKTE

Hoogwaardige
glazen verdienen een
hoogwaardige nazorg

ONMIDDELIJKE 
HERSTELLING

TEVREDENHEIDS- 
GARANTIE

TRAVEL  
ASSISTANCE

GRATIS  
ONDERHOUD

BREUK- 
GARANTIE

DIEFSTAL- 
GARANTIE

REFRACTIE- 
GARANTIE

Onze garanties :
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STRALEND DE DEUR UIT 

Met een zonnebril op sterkte geniet je van scherp 

zicht en trotseer je veilig de uv-stralen. Maar er is 

meer : gepolariseerde zonnebrillen maken komaf 

met hinderlijke weerkaatsingen. Denk aan zon op 

het asfalt of verblindende stralen op het water. 

Trendy en apart: dégradé-zonneglazen. Je herkent 

ze aan de kleurovergang van donker naar licht. 

Door het graduele kleurverloop ogen deze brillen 

eleganter en minder massief dan zonnebrillen met 

unikleurige glazen. 

New New
Summer
Eyewear

K  ds

RAY-BAN

LINDBERG

LINDBERG

DE  
KIJKERVARING 

Een scherp zicht, tot op 0,01 dioptrie dankzij AVA™ !

Decennia lang worden de ogen opgemeten op een kwart van een dioptrie (D). 
Het glasvoorschrift eindigt steeds op .25D, .50D, .75D of .00D. Deze stappen van 
0.25D voldoen aan de huidige correctienormen maar beperken de nauwkeu-
righeid. Met AVA ronden we niet meer af en produceren we glazen op basis van 
wat de opticien effectief opgemeten heeft om een betere kijkervaring te bieden.

•  Een klassieke oogtest met een precisie 
van 0,25 dioptrie.

• Klassieke refractietechnieken. 
•  Brillenglazen ontworpen op  

basis van een klassiek voorschrift.

•    Volledig gepersonaliseerde oogtest, met 
een precisie tot 0,01 dioptrie dankzij de 
Vision-R 800. 

•    Revolutionaire refractietechnieken, uitge-
voerd door middel van vergelijking met 
situaties uit het dagelijks leven, dankzij 
een slim refractieprogramma.

•    Brillenglazen ontworpen op basis van 
een zeer nauwkeurig voorschrift en een 
volledig gepersonaliseerde meting.

DE KLASSIEKE 
KIJKERVARING

LAAT JE OGEN 
DOOR ONS 
SCREENEN
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DAVID BECKHAM

CHLOE

CHLOE

RAY-BAN OAKLEY

LINDBERG

LAFONT

LENTETRENDS

Na haar hoofdrol in de Vlaamse fictiereeks Dertigers is Kim Van Oncen nu het gezicht 

van onze brillencampagne. Ze straalt joie-de-vivre uit – perfect om de lentetrends in 

beeld te brengen.  In de spotlights: gevlekte, subtiele of kleurrijke monturen. En ook 

robuustere modellen met zwaardere monturen in donkere tinten.  Bij Optiek Vermeu-

len vind je trendy brillen in allerhande stijlen én de nieuwste zonnebrillen en optische 

brillen die je goed laten zien en nog goed ogen ook.
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GRATIS
oogmeting

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

TOM FORD
Elke 

donderdag 

open tot 

 20u

Unifocale 
brillenglazen 

vanaf € 59/ glas

Progressieve  
VARILUX glazen  
vanaf 399€/ paar 

- 50% op uw 2de bril
MONTUUR MET GLAZEN  VAN IDENTIEKE  KWALITEIT ALS DE 1STE.*

* Actie niet cumuleerbaar met andere kortingen of voordelen. Actie geldig tot 31 mei 2022.

3 JAAR DIEFSTAL 
& BREUK GARANTIE


