
BRILLENBUS

BRILLENMIDDAG

BRILLENBUS

Binnen uw centrum organiseren wij 
een gezellige brillenmiddag, waar 
iedereen de gelegenheid krijgt om 
kennis te maken met ons concept 
als mobiele opticien.

Sarah De Raedt

info@brillenbus.be www.brillenbus.be

+32 486 425 676

OOGMETING

Controle dioptrie                            €10,00*
(*dit bedrag valt weg bij aankoop)

KLEINE HERSTELLING

Vijsjes vervangen/toevoegen          €2,00/stuk

Neuspads vervangen/toevoegen   €4,00/paar

Veertips vervangen/toevoegen        €6,00/paar

GROTE HERSTELLINGEN

Soudure metaal                                €35,00

Soudure titanium                             €45,00

Kleven kunststof                               €25,00

Polieren kunststof                           €15,00

GRAVEREN                  €7,50

PRIJZEN



GEEN VERPLAATSINGSKOSTEN 

Wij rekenen geen kosten aan voor onze ver-
plaatsing, noch voor de brillenmiddag alsook 
voor levering en op afspraak.

GEEN AANKOOPVERPLICHTING

Men kan een aankoop doen maar deze is 
zeker niet verplicht! Het is in de eerste plaats 
een kennismaking.

AANSLUITING RIZV

Dankzij onze aansluiting bij het RIZV kunnen 
wij een formulier geven, waarmee een terug-
betaling kan aangevraagd worden bij het 
ziekenfonds. Dit kan enkel na een aankoop 
en als er recht is op terugbetaling.

GRATIS NAZICHT BRILLEN

Deelnemers krijgen de kans om hun huidige 
bril te laten controleren. Een bril die afzakt, 
nijpt of gewoon slecht past is een groot on-
gemak. Het oplossen van zulke problemen is 
voor ons vaak slechts een kleine moeite.

OOGMETING

Wij zijn volledig uitgerust met apparatuur om 
ogen op een deskundige manier te meten.
Bij een aankoop van een nieuwe bril en of 
glazen wordt steeds een oogtest uitgevoerd, 
maar ook wanneer er twijfel bestaat over de 
visus van een persoon zullen wij een oogtest 
uitvoeren. 

AANKOOP NIEUWE BRIL EN/OF GLAZEN

Wij bieden een ruime collectie monturen aan 
waaruit mensen kunnen kiezen. Deze mon-
turen bestaan uit dames en heren modellen. 
Ook leesbrillen en zonnebrillen zitten mee in 
ons assortiment. 
Indien de klant geen nieuw montuur nodig 
heeft, is het mogelijk om enkel glazen te 
bestellen. 
Die worden dan in het huidige montuur gep-
laatst. Bril en of glazen worden altijd op maat 
en naar wens van de klant besteld.

HERSTELLINGEN

Kleine herstellingen zoals neussteuntjes, 
losse vijsjes, afgebroken oortips, of een schui-
ne bril kunnen ter plaatse hersteld en 
nagekeken worden.
Grotere herstellingen zoals solderen, polie-
ren en kunststof monturen kleven kosten 
soms wat meer tijd . In dat geval nemen we 
de bril in kwestie mee en brengen hem terug 
zodra hij klaar is.

DUURTIJD

Op voormiddagen kunnen we starten vanaf 
10 uur. Op middagen starten we vanaf 14u. 
We komen een 30 tal minuten vroeger om op 
te stellen. Doorgaans rekenen we op 2uur 
afhankelijk van het aantal bewoners. Andere 
uren zijn natuurlijk bespreekbaar.

BENODIGHEDEN

Wij komen niet met een bus, maar komen tot 
binnen in het centrum. Daar plaatsen wij 
onze materialen en artikelen graag in een 
goed verlichte ruimte die voor iedereen 
toegankelijk is. Verder zouden we graag 
gebruik maken van een tafel die u ter 
beschikking stelt. Een stopcontact in de buurt 
is wenselijk. 

PROMOTIE MATERIAAL

Een geruime tijd op voorhand zal u voorzien 
worden van posters en flyers en enquete, om 
mensen op de hoogte te brengen van ons 
bezoek.

VOORDELEN PRAKTISCHWAT HOUDT EEN BRILLENMIDDAG IN?


