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* Ooglaseren: goede ogen in enkele minuten

*  HOYA Sportive en HOYA Density, de nieuwste  
ontwikkelingen van HOYA Lens

* Duurzaam en hip: de brillen van Dick Moby
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Muus Sijbrants en Coen van Olst van Sijbrants & van Olst  
Optiek staan al 25 jaar garant voor vakmanschap, goede service  
en uitmuntende oogzorg. In hun topsegment optiekzaken in  
Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel zijn zowel volwassenen 
als kinderen meer dan welkom. Je kunt er terecht voor brillen,  
zonnebrillen en sportbrillen - beide ook op sterkte - alle soorten 
contactlenzen, ooglaseren en de best mogelijke oogzorg. Bijzonder 
is de grote collectie designbrillen en zonnebrillen van topmerken 
als Lindberg, Theo, Alain Mikli en Anne & Valentin!

Coen van Olst en Muus Sijbrants

Muus en Coen, een sterk duo 
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Als je als sporter maximaal wilt presteren, dan is een goede sport-
bril de beste start. HOYA Sportive brillenglazen zijn  
speciaal afgestemd op de eisen die je als sporter stelt. De  
gezichtsvelden zijn aangepast aan het haarscherp waarnemen van 
bewegingen, ongeacht de snelheid en stabiliteit. Ze zijn verkrijg-
baar in een enkelvoudige en multifocale uitvoering en ook  
geschikt voor sportbrillen met sterk gekromde glazen. 

Draag je tijdens het sporten je dagelijkse bril, dan is de kans op 
beschadigingen groot. Bovendien is je gewone bril niet gewapend 
tegen zweet, vuil, weer en wind.

Wij bieden verschillende contrast-
verhogende kleuren voor brillen glazen. 
Voor elke combinatie van weersgesteld-
heid en activiteit is er een ideale tint ver-
krijgbaar.

HOYA SPORTIVE
BETER ZIEN IS BETER PRESTEREN



Gerrit-Jan Veenemans (44) heeft duidelijk niet alleen een passie voor mooie 
brillen. Zijn perfect gesneden pak van Etro, gecombineerd met een paar modi-
euze sneakers van Lanvin, verraden een grote voorliefde voor schoonheid en 
kwaliteit. De transparante matgroene bril van Anne & Valentin geeft zijn ge-
zicht een markante uitstraling. Gerrit-Jan: “Eyewear Studio importeert high end  
designbrillen, geen merken voor de massa, en we werken alleen met zorg-
vuldig geselecteerde opticiens”. 

Onafhankelijk nichemerk
Gerrit-Jan vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het merk waar hij zo 
van houdt: “Anne & Valentin is een Frans merk, dat begin jaren tachtig is 
ontstaan. Het is geen bedachte naam, Anne en Valentin waren een stel, 
een mooi en onafscheidelijk koppel. Ze deden alles samen: wonen, werken, 
eten, slapen en winkels, galeries en modeshows bezoeken. Het waren 
neo-hippies met een ver vooruitziende blik en een heel nieuwe kijk op 
ontwerpen. Ze keken naar het individu, durfden uiterst creatief te zijn en 
gebruikten veel kleur. Destijds een revolutie! Ze begonnen met een kleine 
winkel in Toulouse. Tegenwoordig heeft Anne & Valentin een vooraan-
staande positie in het designsegment, maar het is hun bewuste keuze een 
onafhankelijk nichemerk te blijven. Dat stelt ze in staat om geen conces-
sies te doen aan hun originele ontwerpen en om te werken met de beste 
optometristen. Er is een winkel in de Marais in Parijs en in maart opende 
de derde winkel in New York, Opticien Valentin. Wat voor mij het merk 
compleet maakt is de combinatie van speels, persoonlijk en artistiek  
design met hoogwaardige techniek en groot draagcomfort. De acetaat-
monturen worden met veel vakmanschap gemaakt, grotendeels met de 
hand. Made in France dus, maar voor de collectie van dit jaar is voor het 
eerst een uitstapje naar Japan gemaakt voor een aantal titaniummodellen.”

ANNE & VALENTIN 
BRILLEN DIE LATEN ZIEN 

WIE JE BENT
Tekst: Eveline Steenaart

NAAST ONBERISPELIJK VAKMANSCHAP, ONDERSCHEIDT  

SIJBRANTS & VAN OLST OPTIEK ZICH DOOR DE FRAAIE  

COLLECTIE, MET DAARIN EEN AANTAL BIJZONDERE MERKEN. 

ANNE & VALENTIN UIT TOULOUSE IS DAAR ÉÉN VAN.  

GERRIT-JAN VEENEMANS VAN EYEWEAR STUDIO IS DE  

IMPORTEUR ÉN GROOT FAN VAN HET EIGENZINNIGE MERK.



Business was bijzaak

Anne Valentin is nog steeds betrokken bij het  
designteam, maar haar echtgenoot Valentin, die al-
tijd uitsluitend zijn achternaam gebruikte, overleed 
in 2003. Gerrit-Jan, Muus Sijbrants en Coen van Olst 
hadden het geluk hem meerdere malen te mogen 
ontmoeten. “Soms kwam hij naar Nederland,”  
vertelt Gerrit-Jan, “onder het mom van een zakenreis. 
Maar dan waren we alleen maar bezig met bezoek-
jes aan biologische restaurants, het Kröller-Müller 
Museum en galeries waar wij nooit van hadden ge-
hoord, maar die in het buitenland blijkbaar bon ton 
waren. We gingen naar yogales en stonden uren te 
speuren in de elpees bij Concerto in de Utrechtse-
straat. Business was altijd bijzaak. Kijken naar de  
mensen in de straat, hoe leven ze, wat houdt ze bezig, 
hoe zien ze er uit, dat vond hij veel interessanter.”

Sijbrants & Van Olst
Eyewear Studio kiest de opticiens waarmee wordt 
samengewerkt zorgvuldig uit. De keuze voor  
Sijbrants & van Olst als verkooppunt voor Anne 
& Valentin was voor Gerrit-Jan een logische. “De  
zaken van Sijbrants & van Olst in Uithoorn en 
Ouderkerk aan de Amstel zijn toonaan gevend in 
de regio. Muus en Coen zijn goede ondernemers, 
die iedere paar jaar geleidelijk in hun bedrijf  
investeren. Zes dagen per week staan er goed 
geschoolde medewerkers voor je klaar, het is 
een breed ontwikkeld bedrijf. Vakmanschap,  
service en niet te vergeten humor zijn vaste waarden. 
Designbrillen in het hogere segment nemen een 
groot deel van de collectie in. Dat is goed, want de 
grote ketens zullen steeds meer naar het midden-
segment verschuiven.”

Zomercollectie
“In de lente en de zomer zijn zonnebrillen een  
belangrijk item. Kies er vooral eentje die prettig  
draagt en ga eens van de gebaande paden af. Kijk 
eens naar merken als Mykita, Anne & Valentin of 
Dick Moby. Voor een correctiebril vind ik de Anne  
& Valentin Forma Colour een aanrader, een combi-
natie van acetaat en metaal. Bij Sijbrants & van Olst 
zijn zo’n 1500 monturen op voorraad, er is er altijd 
wel eentje die bij je past!” 

Hoyalux iD WorkStyle brillenglazen

Met een bril die niet speciaal geschikt is voor computer- en kantoor-
werk moet je vaak je hoofd en houding aanpassen om op het scherm 
scherp te zien. Dit kan leiden tot nek- en schouder klachten, hoofdpijn 
en vermoeide ogen. Hoyalux iD WorkStyle V+ is een geavanceerd 
indoor- brillenglas, speciaal ontwikkeld voor kantoorwerk of precisie-
taken. Omdat we het glasontwerp precies af kunnen stemmen op 
jouw specifieke situatie, heb je minder onnatuurlijke hoofdbewegingen 
nodig om alles haarscherp te zien. Er zijn drie ontwerpvarianten, elk 
afgestemd op een specifieke kijk- en werk afstand.



(ZONNE)GLAZEN

Kleurtje erbij?
Wist je dat gekleurde glazen niet alleen maar mooi zijn, maar ook een  
functie hebben? Zo accentueren gele glazen reliëf plus verhogen ze het  
contrast, vervormen bruine glazen de natuurlijke kleuren nauwelijks en  
geven ze een warm beeld, verminderen grijze glazen de felheid van het 
licht, filteren groene glazen blauw licht en benadrukken ze groene kleuren.

Oog jonger 
Let er bij het passen van een nieuwe zonnebril op dat deze breed  
genoeg is om ook de huid rondom je ogen te beschermen. Een goede  
zonnebril beschermt namelijk niet alleen je ogen, maar ook de tere huid 
eromheen. Dit verkleint de kans op rimpels en kraaienpootjes rond je ogen.

Spiegeltjes 
Zoals je waarschijnlijk hebt gezien, is de spiegelbril weer helemaal terug, 
in alle kleuren van de regenboog. En geen wonder, deze glazen zijn niet 
alleen superhip, maar ook leuk te combineren met je garderobe. Handig 
om te weten: spiegelbrillen zijn ook verkrijgbaar in je eigen sterkte, zowel 
enkelvoudig als multifocaal.

Brillenglazen op dieet 
Brillenglazen worden steeds dunner en lichter. Zeker bij de trendy,  
grotere monturen is dit een uitkomst, omdat het glas aan de zijkant of 
in het midden anders lelijk dik zou worden. En natuurlijk draagt zo’n 
lichtgewicht brillenglas stukken prettiger.

Pas(op)vorm 

Ideaal is het om de bovenkant van de bril gelijk met, of net iets boven de 
wenkbrauwen te dragen. Een te kleine bril is niet goed, omdat deze niet 
beschermt tegen licht dat van bovenaf wordt doorgelaten. Voorkom ook dat 
je wimpers tegen het glas aankomen en dat de bril op de wangen steunt.

Kenners, maar ook jouw ogen, zien direct het verschil tussen een 
originele en goed gemaakte merkzonnebril en een namaakmon-
tuur van gespoten kunststof of ijzerdraad met glaasjes van donker 
plastic. Een kwalitatief goede zonnebril is een samenspel van ver-
schillende technologieën en dat heeft natuurlijk zijn prijs. Maar een 
investering in gezondheid, kwaliteit en comfort is nooit weggegooid 
geld. Van een goede zonnebril kun je veel langer genieten.

MET MERKZONNEBRILLEN IS HET NET ALS MET PARELS, ZE WORDEN OP  

GROTE SCHAAL GEÏMITEERD. ALS JE PARELS GOED ONDERHOUDT, BLIJVEN ZE 

LANGER MOOI. OOK JE OGEN MOET JE, NET ALS PARELS, ZORGVULDIG BEHAN-

DELEN. WEES ZUINIG OP JE OGEN EN BESPAAR NIET OP EEN GOEDE ZONNEBRIL. 



UVSensity
MEEKLEURENDE BRILLENGLAZEN

Kleuren met de snelheid van het licht

Als je een actief leven hebt zijn HOYA Sensity mee kleurende glazen voor 
jou ideaal. Afhankelijk van het licht kleuren ze buiten razendsnel op en 
binnen snel terug tot heldere glazen. Je hoeft dus nooit meer van bril te 
wisselen, de glazen passen zich automatisch aan. En de uv-bescherming 
blijft tijdens deze overgangen gewoon actief. Dankzij de Sensity Stabi-
light Technology blijven ze deze prestatie leveren, ongeacht klimaat, regio 
of weersomstandigheden. Ze zijn verkrijgbaar in drie natuurlijke kleuren 
bruin, grijs en groen.

Uv-A-straling is nodig is voor voldoende vitamine D, maar te veel 
blootstelling kan schadelijk zijn voor je ogen. Uv-A-straling kan 
op termijn, zonder goede bescherming, zelfs leiden tot oogont-
steking, staar en maculadegeneratie (een aandoening van het  
netvlies, met uiteindelijk kans op verlies van het gezichtsvermogen). 

UV CONTROL COATING

Allround bescherming tegen UV

Het materiaal van brillenglazen neemt standaard de uv-straling via de  
voorzijde op. HOYA UVControl is een extra coating op de achterzijde van 
het glas, waardoor er ook geen uv-straling via deze zijde in de ogen wordt 
gespiegeld. Dit helpt oogaandoen ingen te voorkomen en beschermt de 
tere huid rondom de ogen.

Het Oogfonds hield een peiling onder 1.000 ouders. Maar liefs 
44% gaf aan dat hun kind zelden een zonnebril draagt, terwijl de  
pupillen van kinderogen groter zijn en juist extra be schermd  
moeten worden tegen schadelijke uv-straling. 

Polariserend 

Deze zonneglazen bevatten een polarisatiefilter  
dat de lichtstralen stabiliseert. Hierdoor wordt de 
hinderlijke weerkaatsing, die ontstaat door reflec-
terende oppervlaktes, weggenomen. In tegenstel-
ling tot normale zonneglazen laten polariserende  
zonneglazen enkel ‘nuttig licht’ door. Je hebt niet 
alleen beter zicht, de waar neming van kleuren,  
contrast en reliëf is veel natuur getrouwer.

Niet zo schitterend 
Een goede zonnebril is voorzien van een ontspiege-
ling, niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de 
binnenkant. Dat betekent dat de drager veel minder 
hinder ondervindt van de reflectie van het zonlicht 
achter hem. De nieuwste ontspiegelingen filteren de 
uv-stralen weg uit het licht, dat de ogen toch nog via 
de achterkant van de glazen bereikt.

Gezondheid 
Veilige zonneglazen moeten 100% uv-be scher m end 
zijn. Als je een zonnebril draagt die onvoldoende 
uv-licht wegfiltert, maar die wel getint glas heeft, 
gaan de pupillen meer openstaan, waardoor ze extra 
schadelijke uv-stralen opvangen. Een slechte zonne-
bril is dus nog slechter voor je ogen dan géén  
zonnebril dragen!

Koester je bezit 
Je zonnebril reinig je met een brillenspray en een 
microvezeldoekje. Deze combinatie neemt het vuil 
weg en ontvet tegelijkertijd de glazen. Komt er zand 
of stof op de glazen, spoel dat dan weg met lauw  
stromend water. Wrijven heeft geen zin, want dan maak 
je alleen maar krassen. Is je montuur wat vervormd, 
doe dan een beroep op onze knowhow en ga niet  
zelf sleutelen.
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Wilt u van uw bril af?
Bij Sijbrants & Van Olst zijn we razend enthousiast over de recente ontwikkelingen op het 
gebied van contactlenzen. Daardoor kan nu bijna iedereen naast een bril contactlenzen dragen. 
Ook als u cilindrische of multifocale lenzen nodig heeft. Bel ons voor een afspraak, dan kijken we 
samen met u naar de beste oplossing.

Draagt u al lenzen?
En heeft u last van gevoelige ogen?
Wij hebben een nieuwe lenzenvloeistof in ons assortiment: Synergi
•  conserveringsmiddelvrij
•  hoog einde dag comfort
•  uitzonderlijk desinfecterende werking
• zeer geschikt voor mensen met gevoelige ogen
•  met anti-bacteriële lenshouder voor complete reiniging

Kom nu naar de winkel voor een gratis proefverpakking en 
maak bovendien kans op een ½ jaar pakket CooperVision 
lenzen en vloeistoffen gratis.

Testpersonen gevraagd!

Dorpsstraat 32
1421 AT Uithoorn
T 0297 540 777

www.designbril.nl
Sluisplein 1      
1191 GR Ouderkerk a/d Amstel
T 020 496 6082
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ANOUK VAN ROEKEL (35) DRAAGT AL ANDER-

HALF JAAR GEEN BRIL MEER. OOK CONTACT-

LENZEN HEEFT ZE NIET MEER NODIG, SINDS 

ZE EEN OOGLASERBEHANDELING ONDER-

GING DIE HAAR VERLOSTE VAN BIJZIENDHEID. 

“IK ZIE ALLES ZO HELDER EN SCHERP, IK  

GENIET ER DAG EN NACHT VAN!” 

“Met twee kleine kinderen is het een gedoe hoor, 
zo’n bril. Ze omhelzen je, plukken hem van je neus 
en voor je het weet zitten er vlekken op. Of je komt 
een warme kamer binnen en de glazen beslaan.  
Ter afwisseling heb ik ook wel contactlenzen  
gedragen. Daar kreeg ik weer droge ogen van.  
Vervelend, maar wat doe je eraan? Ik heb een af-
wijking van -2,5 en kan nu eenmaal niet zonder, 
dacht ik. Totdat ik een bezoek bracht aan mijn  
opticien, Sijbrants & van Olst. Heb je wel eens aan 
een laser operatie gedacht, vroegen ze. Het idee 
sprak mij gelijk aan, maar ik ging eerst navraag 
doen in mijn omgeving. Een oudere collega zei uit 
de grond van haar hart: ‘had ik het maar veel eerder 
gedaan!’ Toen dacht ik: ik ben nu nog jong, dan is 
dit het moment.”

Ingreep van enkele minuten
“Bij mijn opticien kreeg ik eerst een uitgebreid voor-
onderzoek. Je oog moet namelijk geschikt zijn voor 
een ooglaserbehandeling. Als dat niet zo is, heb 
je misschien iets aan een voorzetlens of een ver-
vanglens. In mijn geval was laseren wel mogelijk, 
namelijk met LASEK. Dat is een techniek waarbij 
een laserstraaltje de kromming van het hoornvlies  
corrigeert, om de sterkte te veranderen. Dat ge-
beurt allemaal in hooguit vijf minuten. Toch is het 
ingrijpend: je snijdt in een natuurlijk orgaan met de  
bedoeling het te verbeteren. Ook als je volledig  
achter je keuze staat, kun je daar nog wel een beetje  
bezorgd over zijn.” 

Beter zien 
kan ook 
zónder bril

Niet meer op de tast zoeken
“Ik wás een beetje bezorgd, toen ik op de operatie-
tafel lag. Maar de oogarts stelde mij gerust. Hij  
begon gewoon een ontspannen praatje. Ik zag het 
rode lichtje van de laser boven mijn hoofd. En 
toen was het gebeurd. Ik had er niks van gevoeld. 
Al op weg naar huis kon ik alles helder en scherp 
zien. Zelfs de verkeersborden langs de weg; vroe-
ger had ik die zonder bril nooit kunnen lezen. Ook 
zo heerlijk: ’s nachts hoef ik niet meer op de tast 
te zoeken naar mijn bril. Echt, ik kan iedereen een 
ooglaserbehandeling aanbevelen. En het staat mij 
ook leuker, zonder bril.” 

Nieuwsgierig of een ooglaserbehandeling iets voor 
jou is? Maak dan een afspraak voor een quickscan 
met onze optometrist Sebastiaan Stokman.

Foto: Erik van Egdom



Dick Moby lanceert de 
derde zonnebrillencollectie 

Sustainable brillenlabel Dick Moby, bekend van 
hun originele Italian handmade zonnebrillen van 
bio-acetaat, komt met iets heel bijzonders. Na 
de introductie van de optische lijn eerder dit  

 
seizoen, bereiken oprichters Robbert Wefers  
Bettink en Tim Holland een volgende mijlpaal! 
Vanaf nu worden alle zwarte Dick Moby brilmon-
turen gemaakt van 97% recycled industrial plastic, 
waardoor er tijdens de productie vrijwel geen plastic  
verloren gaat. Met deze uitbreiding van de collectie 

Robbert Wefers Bettink en Tim Holland

Spring 
is here, 

time for some new glasses!

HET MERK DICK MOBY WERD IN 2014 GEÏNTRODUCEERD 

DOOR ROBBERT WEFERS BETTINK EN TIM HOLLAND. 

MET EEN GEZAMENLIJKE PASSIE VOOR SURFEN,  

ZEILEN, PRODUCTEN MET EEN DUURZAME KWALITEIT 

EN DESIGN, ÉN VANUIT DE GEDACHTE DE PLASTIC-

VERVUILING EEN HALT TOE TE WILLEN ROEPEN,  

ONTSTOND HET IDEE OM DICK MOBY OP TE RICHTEN.

laat Dick Moby eens te 
meer the sunny side of  
plastic zien. 

De nieuwe zonnebril len-
collectie van het jonge 
Amsterdamse merk om-
vat nieuwe modellen, 
nieuwe kleuren, twee  
limited editions en komt 
met een compleet ver-
nieuwde gestileerde 
hardcase van 100%  
gerecycled leer en een 
brillendoekje van gere-
cyclede petflessen. 

Duurzaam de 
zomer in met 
Dick Moby!

DE MANNEN 
ACHTER 

FREE THE WORLD FROM AS 

MUCH PLASTIC POLLUTION 

AS WE POSSIBLY CAN’.
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Contactlenzen dragen is tegenwoordig een heel normaal verschijnsel. En dat 
is niet voor niets. Voor sommige activiteiten, zoals bijvoorbeeld sporten, zijn 
lenzen niet meer weg te denken. Maar ook voor specifiek technisch werk is het 
dragen van contactlenzen vaak veel handiger dan een bril. 

Muus Sijbrants: “Bij ons in de zaak werken maar liefst zes ervaren contactlens-
specialisten en één optometrist. Zij zorgen ervoor dat onze klanten, door  
middel van een volledig oogonderzoek, de juiste lenzen krijgen aangemeten. 
Dankzij voortdurende bijscholing blijft de kennis van onze medewerkers op 
een hoog niveau. Mét de hoogwaardige apparatuur die in onze zaak aanwezig 
is, vormen zij de perfecte combinatie om onze klanten in alle opzichten van 
dienst te kunnen zijn. Onze specialisten beoordelen niet alleen de gezichts-
scherpte, maar ook de vorm en de gezondheid van het oog. Vooral kijken zij 
naar de cornea, het hoornvlies, het gedeelte waar de lens op zit! Bij ons in de 
zaak kunnen onze klanten, met behulp van specialisten, écht op zoek naar de 
perfecte lens!”

Kennis is het sleutelwoord
Sijbrants praat enthousiast over lenzen. Hij weet er enorm veel van. Jaren lange 
interesse, studie, bezoeken aan buitenlandse producenten, uitwisseling, en  
wederzijdse collegiale informatie maken dat hij zijn klanten alles kan vertellen 
over harde, zachte, multifocale, torische, maand-, dag- en bijvoorbeeld nacht-

lenzen. En met plezier draagt hij zijn kennis over 
aan al zijn medewerkers!

Sijbrants: “Goed nieuws voor alle contactlensdragers 
is dat er tegenwoordig hoog zuurstof- doorlatende 
lenzen zijn. Daardoor hoeven mensen zich geen 
zorgen meer te maken of hun ogen wel genoeg 
zuurstof krijgen. Ik vind dit voor de gezondheid van 
de ogen een geweldige ontwikkeling!”

Sijbrants & van Olst Optiek is aangesloten bij de 
ANVC, de Algemene Nederlandse Vereniging van 
Contactlensspecialisten. 

Meer dan standaard service
De service van de zaak gaat verder dan alleen het 
aanmeten van lenzen. Klanten worden ook tijdig 
opgeroepen voor een periodieke controle, om er 
zeker van te zijn dat de oogverzorging van klanten 
optimaal is en blijft.
Muus Sijbrants: “De contactlens is tegenwoordig 
een echt volwaardig alternatief voor de bril  
geworden! ”Maar”, voegt hij er aan toe, “ook de 
combinatie met een modieuze bril, ter afwis se ling, 
blijft tot de vele mogelijkheden behoren!”

Lenzen, 
volwaardig alternatief 

voor de bril!
MUUS SIJBRANTS, ZIJN  

ACHTERNAAM ZEGT HET AL, IS 

MEDE-EIGENAAR VAN  

SIJBRANTS & VAN OLST. HIJ 

IS DÉ CONTACTLENZEN-

SPECIALIST VAN DE ZAAK, EN 

ZEER ENTHOUSIAST OVER DE 

ONTWIKKELINGEN VAN DE 

NIEUWSTE LENSMATERIALEN, 

DIE ERVOOR ZORGEN DAT ER 

VOOR IEDER OOGPROBLEEM 

EEN LENS BESCHIKBAAR IS.

Tekst: Maarten Poelmans





*multifocaal vanaf 60,- p/glas

volg ons op:

Prada 
incl. Hoya glazen op sterkte vanaf  249,- 
(ook *multifocal)

Prada Sport
incl. Hoya glazen op sterkte vanaf  199,- 
(ook *multifocal)

Oakley
Met enkelvoudige glazen op sterkte,
van 534,- voor  449,-   (ook *multifocal)

Persol 
incl. Hoya glazen op sterkte vanaf  179,- 
(ook *multifocal)

Prada 
incl. Hoya glazen op sterkte vanaf  199,- 
(ook *multifocal)

Ray-Ban 
incl. Hoya glazen op sterkte vanaf  119,- 
(ook *multifocal)

Persol 
incl. Hoya glazen op sterkte vanaf  179,- 
(ook *multifocal)

Polo Ralph Lauren
incl. Hoya glazen op sterkte vanaf  139,- 
(ook *multifocal)

Ray-Ban 
Ray-Ban zonder sterkte

van 129,-
voor 

99,-

Hoyalux iD multifocaal  
zonneglazen voor de halve prijs

Bij gelijktijdige aankoop van een bril 
én zonnebril met Hoyalux iD multi-
focale glazen één zonneglas cadeau.

Sensity meekleurend  
glazen voor de halve prijs

Bij gelijktijdige aankoop van een bril 
met blanke én een bril met Sensity 
meekleurende glazen één glas cadeau.

Enkelvoudige bril: nu  
25,- korting

Bij aanschaf van een complete enkel-
voudige bril (montuur met blanke 
HOYA glazen) vanaf 250 euro, tegen 
inlevering van deze coupon.

Multifocale bril: nu  
50,- korting

Bij aanschaf van een complete 
multifocale bril (montuur met blanke 
HOYA glazen) vanaf 500 euro, tegen 
inlevering van deze coupon.

De aanbiedingscoupons zijn geldig vanaf de verspreiding tot 1 juli 2016, niet onderling te combineren of i.c.m.  
andere acties, gelden niet op eerder gedane aankopen en zijn niet inwisselbaar voor geld. Vraag naar de voorwaarden.

Knip uit!

Sijbrants & van Olst Optiek Dorpsstraat 32, Uithoorn | telefoon 0297 540777 | Sluisplein 1, Ouderkerk a/d Amstel | telefoon 020 4966082 www.designbril.nl
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MERKZONNEBRILLEN  

IN JE EIGEN STERKTE


