
Stufkens 

Oogzorgweken

5 oktober t/m 

7 november

OOG GEZONDHEIDS-
ONDERZOEK

COMFORTABEL ZIEN  
MET VISION PLUS (V+)

STYLE TRENDS

AL EENS GEDACHT  
AAN CONTACTLENZEN?

HERFSTVOORDEEL 

TIJDENS DE STUFKENS 
OOGZORGWEKEN

Kijk op de achterzijde 
voor meer info



R: 14.7 mm  Add 2.52 D

R: S +4.00  Add 2.50 D

L: 13.3 mm  Add 2.45 D

L: S +2.00  Add 2.50 D
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WELKOM TIJDENS DE STUFKENS OOGZORGWEKEN 
Op maandag 5 oktober starten de Stufkens oogzorgweken, een uitgelezen moment om 
uw ogen weer eens goed na te laten kijken. Onze opticiens, contactlensspecialisten en 
optometristen bekijken dan de sterkte van uw ogen, de oogdruk en het netvlies d.m.v.  
een netvliesfoto (afspraak maken gewenst). Graag controleren we ook de pasvorm van  
uw huidige bril en reinigen deze met de ultrasoon.

NETVLIESFOTO
Op een netvliesfoto (fundusfoto) is de binnenzijde van uw oog te zien: het netvlies, de 
macula (gele vlek), de oogzenuw (blinde vlek) en aan- en afvoerende bloedvaten. Met 
behulp van deze foto’s controleren onze optometristen de gezondheid van uw ogen.  
De kosten van een netvliesfoto bedragen €49,- maar tijdens de oogzorgweken wordt 
deze kosteloos uitgevoerd.

ONZE OGEN MAKEN OVERUREN
Tablets, smartphones, navigatie, laptops. Digitalisering maakt het leven gemakkelijker,  
maar ook intensiever. Van uw ogen wordt steeds meer inspanning gevraagd. Gelukkig  
zijn er goede oplossingen.

COMFORTABEL ZIEN MET VISION PLUS (V+) 
Vision Plus brillenglazen worden op maat gemaakt door het integreren van extra 
individuele kenmerken. Denk daarbij aan de draagwijze en vorm van het montuur (zoals  
de hellingshoek en doorbuiging van de bril). Zo wordt er een persoonlijk brillenglas voor  
u ontworpen waarmee u weer haarscherp en comfortabel ziet. 
 
Pluspunten: de hinderlijke vertekeningen worden geminimaliseerd, een breed gezichtsveld 
en u ziet meer contrast. Bovendien is de verkleining of de vergroting van het oog minimaal, 
ook bij een hogere sterkte. Deze High Tech glazen zijn er in enkelvoudige, beeldscherm 
en multifocale uitvoeringen.

TIJDENS DE
OOGZORGWEKEN 

PRESENTEREN WIJ DE 
NIEUWE COLLECTIE 

MONTUREN.
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ALAIN MIKLI,  
ANNE ET VALENTIN, 

CHANEL, J.F.REY, LINDBERG, 
ORGREEN, RES REI, ROLF, 

WILLEMS EYEWEAR, 
YELLOW PLUS, 
STARCK EYES

STYLE TRENDS 
INSPIREREND, 

TOONAANGEVEND, 
UNIEKE MONTUREN 



6 Stufkens Oogzorgweken | 7

HERFSTVOORDEEL TIJDENS DE STUFKENS OOGZORGWEKEN

Upgrade van uw glazen met bluecontrol of uvcontrol (t.w.v. € 20,-) gratis*

CONTACTLENZEN
Al eens gedacht aan contactlenzen?

NACHTLENZEN 
Overdag zorgeloos scherp zien zonder bril of lenzen? Er gaat een wereld voor je open 
met nachtlenzen. Draag je lenzen terwijl je slaapt en leef de dag! Ideaal voor sporters of 
mensen met droge ogen.

MULTIFOCALE LENZEN 
De technologie achter contactlenzen is zo ver ontwikkeld dat er tegenwoordig vele 
multifocale lenzen verkrijgbaar zijn waardoor mensen de keuzevrijheid hebben. Zowel in 
vormstabiel, zachte of daglenzen. Scherp zien zonder leesbril dichtbij en veraf. 

DAGLENZEN  
Elke dag een schone lens! Optimaal draagcomfort en gemak! Ook ideaal om af te wisselen 
met uw bril, voor een avondje uit of voor het sporten!

Naast contactlenzen is een goede 
reservebril noodzakelijk. Een 
montuur inclusief enkelvoudige 
kunststof kraswerende glazen is 
reeds verkrijgbaar vanaf € 185,-                                                                                            
Bent u een trouwe Stufkens 
contactlensdrager? Dan profiteert u 
van een extra prijsvoordeel! 
(vraag onze medewerkers) 

ZORGVERZEKERING
Uw bril of contactlenzen worden mogelijk (deels) vergoed door uw zorgverzekering.  
De eventuele vergoeding kunnen wij vaak rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekering.  
Kijk op www.stufkensoptiek.nl/optiek/zorgverzekeraar voor een overzicht van de 
vergoedingen van uw zorgverzekering.

 BLUECONTROL GRATIS UPGRADE
• Neutraliseert het blauwe licht 
• Vermindert lichtschitteringen 
• Verbetert het contrast 

 UVCONTROL GRATIS UPGRADE 
• Beschermt 100% tegen schadelijke UV-straling
• Voorkomt schade aan de ogen door UV-straling 
• Beschermt de tere huid rondom de ogen 

Oogmeting inclusief netvliesfoto t.w.v. € 49.- gratis*

Multifocale bril met High Tech glazen € 75,- voordeel*

Enkelvoudige bril met Longlife coating € 35,- voordeel*

Bril met speciale indoor glazen, bijzonder geschikt 
voor kantoor, beeldschermwerk en overige nabij activiteiten

€ 50,- voordeel*

Proefpassing zachte (multifocale) contactlenzen t.w.v. € 45,-
(inclusief set paslenzen, vloeistof en nacontrole)

gratis*

Kinderbrillen (t/m 14 jaar) 1 glas gratis*

* Vraag naar de voorwaarden. Herfstvoordeel t/m 7 november 2015 op vertoon van deze brochure, 
niet in combinatie met andere acties of eerdere aankopen.



www.stufkensoptiek.nl
Stufkens Optiek Eindhoven

Hermanus Boexstraat 50

5611 AK Eindhoven

040 - 24 47 279

info@stufkens-eindhoven.nl

Stufkens Optiek Tiel

Hoogeindsestraat 20-22

4001 AB Tiel

0344 - 61 35 23

info@stufkens-tiel.nl

Stufkens Optiek Venlo

Parade 16

5911 CC Venlo

077 - 35 12 015

info@stufkens-venlo.nl

Maak kans op een van de drie BOUGH BIKES (t.w.v. € 1500,-). Like us op Facebook en vul  
een deelname-formulier in op www.stufkensoptiek.nl/boughbike. Deze actie loopt tot  
31 december 2015.  Voor uitleg van deze actie en de bijbehorende voorwaarden kunt u 
terecht op onze website www.stufkensoptiek.nl/boughbike.

www.facebook.com/StufkensOptiek


