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De uitzonderlijk zonnige en warme dagen van deze zomer 

behoren alweer een tijdje tot het verleden, de bomen zijn hun 

blaadjes kwijt en buiten is het kil en koud: winter is coming. 

De gezelligheid sluipt naar binnen en we zorgen voor knusse 

haardvuurmomenten. Een wissel van de wacht die zich ook in 

jouw kleerkast stilaan opdringt. Zachte texturen, warme tinten 

en langere stofjes beleven opnieuw hoogdagen.

Om je najaarslook compleet te maken, ontbreekt enkel nog 

een passende bril. Hij zet jouw blik op scherp en doet je 

stralen als nooit tevoren. Welk model past het best bij jouw 

gezichtsvorm? Hoe verkrijg je optimaal zicht? En wat kan je 

doen om de levensduur van de bril te verlengen? Met die 

vragen en nog zoveel meer helpen wij jou graag verder.

Klaar voor een gezellig en scherp najaar?

We verwelkomen je graag in onze zaak en 

geven je persoonlijk advies!

Wouter & Ann

fall  winter
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COVER   ALLPOETS - €117

THEO - €420



Net zoals andere waardevolle aankopen heeft ook een bril nood aan de 

nodige zorgen. Wil je graag optimaal en langer genieten van jouw uniek 

model? Volg dan deze tips:

1. Zet de bril altijd af en op met beide handen.

2. Bewaar de bril in een brillendoos. Let hierbij op dat je het montuur laat 

rusten op de veren en niet op de glazen.

3. Pas op voor hoge temperaturen. Leg de bril niet op het dashboard bij 

mooi weer of spoel hem niet af met heet water. Dit kan zorgen voor 

beschadiging van de ontspiegeling.

4. Spoel de bril af onder koud water vooraleer je reinigingsproduct 

gebruikt. Zo voorkom je krassen op de glazen. Ook het gebruik van een 

microvezeldoekje helpt hierbij.

5. Vermijd agressieve reinigingsproducten zoals

producten op basis van alcohol.

6. Sleutel niet zelf aan je bril om hem bij te stellen maar kom langs bij ons 

om schade te voorkomen.

verwen 
je ogen & 
koester je bril

BA&SH - €228

ETNIA BARCELONA - €215



LIMITED 
EDITION

BOLON - €225

ETNIA BARCELONA - €215 CALVIN KLEIN   TITANIUM - €324 BA&SH - €228



Wij maken alle oren blij

Twijfels  
over je gehoor?

Maak dan een afspraak bij  
Optiek Van Vaerenbergh voor  

EEN GRATIS HOORTEST.

De audicien neemt een professionele gehoortest af en  
bekijkt samen met jou de resultaten. Mocht uit de test blijken  
dat je gehoorverlies hebt, dan gaat de audicien op zoek naar  

de hooroplossing die perfect bij jou en jouw wensen past.

Je kan bovendien gedurende één maand de hoortoestellen  
volledig vrijblijvend uittesten in jouw vertrouwde omgeving.  

Zo ervaar je zelf welke voordelen ze je te bieden hebben.

voor een afspraak 
02 380 16 14 

Bel
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HUGO BOSS - €220

ETNIA BARCELONA - €215



HUGO BOSS - €200

CARVEN - €349



ALLPOETS - €117 DAVID BECKHAM   TITANIUM - €294



Jaren van innovatie in uw brillenglazen

zeiss.be/vision

ZEISS SmartLife
Browsen, dubbelklikken, inzoomen, scrollen... 
Onze ogen kregen het nog nooit zo hard te verduren als in 
de verbonden en actieve wereld van vandaag.

Geef uw ogen wat ze nodig hebben met ZEISS SmartLife 
brillenglazen, voor een haarscherp en comfortabel zicht op 
elk moment  van de dag.

• Voor presbyopen een zachte overgang van nabij naar verte zicht, 
doorheen alle kijkzones

• Brede en comfortabele kijkzone voor taken nabij en op tussenafstand
• Kwalitatief dynamisch zicht in de perifere zone van het glas
• Snelle gewenning aan nieuwe glazen
• Minder oogvermoeidheid op het einde van de dag
• Volledige UV-bescherming voor de ogen en weefsels rondom

ZEISS SmartLife voordelen:

Ook verkrijgbaar met BlueGuard glasmateriaal



De acties in deze folder zijn geldig vanaf 01/11/2022 t.e.m. 31/01/2023 en zijn niet cumuleerbaar met andere acties. Prijzen inclusief BTW.
Het is mogelijk dat sommige Opticoop opticiens niet alle afgebeelde modellen in hun assortiment hebben. Informeer u vooraf. 

V.U. Wouter Van Vaerenbergh - Winderickxplein 2, 1652 Alsemberg

OPTIEK VAN VAERENBERGH
Winderickxplein 2  1652 Alsemberg  02 380 16 14  xxx

Di - vrij: 9u - 12u30 en 14u -18u30    Zat: 9u - 12u30 en 14u -17u    Zondag en maandag gesloten

Eenvoudig online lenzen en onderhoudsproducten
bestellen, waar je ook bent.

www.ilens.be/vanvaerenbergh
Dé online lenzenwebshop van Optiek Van Vaerenbergh!

www.optiekvanvaerenbergh.be


