Kortingsregeling brillen en lenzen 2016
Eye Wish
Op vertoon van uw zorgpas krijgt u:



€ 60 korting of een merkzonnebril t.w.v. € 139 cadeau
€ 60 korting bij aankoop van een complete enkelvoudige bril met dunne glazen op
sterkte en ultra clean ontspiegeling. Of een merkzonnebril t.w.v. € 139 cadeau bij
aankoop van een complete enkelvoudige bril met dunne glazen op sterkte en ultra clean
ontspiegeling. U kiest uit de nieuwste collecties van topmerken zoals Ray-Ban, Gucci, of
Carrera.










€ 120 korting bij aankoop van een complete multifocale bril
€ 120 korting op een complete multifocale bril met dunne glazen op sterkte en ultra
clean ontspiegeling.

Gratis kindermontuur t.w.v. maximaal € 100
€ 100 korting op het montuur bij aankoop van een complete kinderbril met dunne glazen
op sterkte en ultra clean ontspiegeling. Deze aanbieding is geldig voor kinderen t/m 12
jaar.

15% korting op contactlenzen
De nieuwste generatie contactlenzen koopt u bij Eye Wish Opticiens. U ontvangt 15%
korting als u uw contactlenzen thuis laat bezorgen met onze EyeWish@Home service.
Op alle overige contactlenzen en halfjaarpakketten ontvangt u 5% korting.

15% korting op zonnebrillen
Eye Wish Opticiens heeft de grootste collectie zonnebrillen. U kiest uit de nieuwste
modellen en laatste trends. U ontvangt 15% korting bij aankoop van een zonnebril of
zonnebril op sterkte.

Staat-u-goed garantie
Uw montuur moet natuurlijk naadloos aansluiten bij uw levensstijl, uitstraling, de vorm
van uw gezicht en uw kleurtype. Daarom heeft Eye Wish een gevarieerd assortiment.
Bovendien nemen Eye Wish opticiens alle tijd om u te adviseren. Als u tóch spijt krijgt of
niet tevreden bent met uw montuur, kunt u deze met de Staat-U-Goed-Garantie
eenmalig binnen twee maanden gratis ruilen.



Goed-zicht garantie
Het kan gebeuren dat u achteraf niet kunt wennen aan uw nieuwe glazen. Daarom krijgt
u van Eye Wish de Goed-Zicht Garantie. Met deze garantie heeft u bij Eye Wish
Opticiens de mogelijkheid om binnen 2 maanden uw glazen om te ruilen, of u nu voor
een enkelvoudige of een multifocale bril heeft gekozen.
Bekijk de voorwaarden of loop eens binnen bij Eye Wish Opticiens bij u in de buurt.

*Alle genoemde kortingen gelden niet in combinatie met andere acties bij Eye Wish Opticiens.
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Hans Anders
Op vertoon van uw zorgpas krijgt u:








25% korting op alle glazen en glasopties
Bij aanschaf van een complete bril (montuur naar keuze, incl. glazen met kraswerende
laag en ontspiegeling) 25% korting op brillenglazen, glasopties en -bewerkingen zoals
extra dunne of meekleurende glazen, Clean Coat en Blue Filter.

10% korting op de hele collectie merkmonturen
Bij aanschaf van een complete bril (montuur naar keuze, incl. glazen met kraswerende
laag en ontspiegeling) 10% korting op de hele collectie merkmonturen. Volop keuze uit
bekende merken als Calvin Klein Jeans, Tommy Hilfiger, Kenzo en DKNY. De 10%
korting op merkmonturen is mogelijk in combinatie met de 25% korting op glazen en
glasopties.

Een complete kinderbril (voor kinderen tot en met 12 jaar) voor € 99,00
Dit aanbod bestaat uit een montuur naar keuze uit het eigenmerk assortiment, incl.
extra dunne glazen (brekingsindex 1.6) voorzien van kraswerende laag en
ontspiegeling. Niet in combinatie met bovenstaande kortingen op merkmonturen,
glazen en glasopties.

Korting op contactlenzen
10% korting op onze enkelvoudige en multifocale silicone hydrogel Easy Wear
contactlenzen.

*De kortingsregelingen zijn geldig in alle Nederlandse winkels van Hans Anders met uitzondering van de
webshop. De kortingen zijn niet mogelijk in combinatie met andere acties en voordeelregelingen van Hans
Anders. Kijk op HansAnders.nl voor alle acties en voorwaarden. U kunt hier uiteraard ook in de winkel naar
vragen.
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Specsavers
Op vertoon van uw zorgpas krijgt u:












20% korting op een complete bril
Bij Specsavers ontvangt u altijd 20% korting op een complete bril. Deze aanbieding
is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
Contactlenzen.
Bij ieder contactlenzenabonnement vanaf € 6,95 per maand ontvangt u 1 maand
gratis contactlenzen bij een eerste 6-maanden abonnement (7 maanden lenzen,
6 maanden betalen). Daarnaast ontvangt u bij ieder abonnement:
 Iedere 2 jaar een gratis bril t.w.v. € 59
 Gratis thuisbezorging
 Onbeperkte controles en nazorg
 Incl. lenzenvloeistof
Kinderbrillen
20% korting op een complete kinderbril of bij ieder montuur vanaf €79 ontvangt u
gratis een 2e kinderbril. In totaal heeft Specsavers bijna 150 verschillende
kindermonturen van o.a. de merken: Disney, Frozen, Minions, Marvel, Star Wars en
Lego.
Zonnebrillen**
20% korting op een complete zonnebril (montuur, glazen & glasopties)
Het oogonderzoek wordt altijd uitgevoerd door een volledig gediplomeerde opticien
of optometrist
Altijd gratis standaard enkelvoudige glazen en inclusief sterkte, prisma en
cilinderafwijkingen
1 jaar kwaliteitsgarantie
Als de bril binnen de garantieperiode kwaliteitsgebreken vertoont, kan deze,
gedurende één jaar na het afhalen van de bril, gratis vervangen of gerepareerd
worden.
Varifocaal gewengarantie van 30 dagen
Bij Specsavers zijn we ervan overtuigd dat u tevreden zult zijn met uw nieuwe
varifocale glazen. Daarom kunt u ze bij ons 30 dagen uitproberen. Indien u na 30
dagen niet kunt wennen aan de varifocale glazen, ruilen wij deze glazen in voor
andere glazen waar u wel tevreden mee bent.

De actie is geldig op vertoon van uw zorgpas. De actie is niet geldig in combinatie met
andere acties en aanbiedingen. De actie is geldig tot eind december 2016.
*De aanbieding geldt voor een persoon en is afhankelijk van uw type zorgverzekering en het openstaande
bedrag van uw vergoeding. U kunt als tweede bril ook een zonnebril op sterkte kiezen uit de ruime selectie
zonnebrillen bij Specsavers.
**De korting op merkzonnebrillen geldt voor monturen van € 79,-. Voor zonnebrillen op sterkte geldt geen
minimaal montuurbedrag.
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