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De hele maand november staat in het teken van ons
30 jarig jubileum. Kijk snel in dit mooie magazine
welke acties en activiteiten wij voor je hebben.
Bij Zonneveld Optiek worden al ruim 30

Nieuwsgierig geworden?

jaar brillen met passie en enthousiasme

Bij Zonneveld Optiek staat de zorg

ingekocht, aangemeten en verkocht.

van het oog op nummer één. Onze

Zonneveld Optiek is vakkundig, innovatief

gediplomeerde en gepassioneerde

en creatief. Sinds 1991 zijn wij dé opticien

opticiens, contactlensspecialisten en

voor jouw bril, zonnebril en contactlenzen,

optometristen staan voor je klaar en

en ook in de toekomst zullen wij jou met

bieden deze oogzorg met plezier aan.

vakkundigheid en plezier helpen bij het

Wij gunnen jou het best denkbare

kiezen van de perfecte kijkoplossing.

kijkplezier!

Al 30 jaar uitgesproken, maar nog lang
niet uitgekeken.

ZONNEVELD OPTIEK
AL 30 JAAR
UITGESPROKEN

Stationsplein 24
1851 LN Heiloo
Tel. 072 533 12 75
www.zonneveldoptiek.nl
Je kunt gratis parkeren in de parkeergarage
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14 NOV
PAKHUIS DEKKER
ZONNEVELD OPTIEK
BRANDDAY
*
30
%
30
Tijdens de BrandDay

Om ons
jarig jubileumjaar extra
feestelijk te vieren organiseren wij
samen met de specialisten van enkele
topmerken een minibeurs in Pakhuis
Dekker in Heiloo.

op een montuur

Wij nodigen iedereen uit om op zondag 14

Nieuwsgierig geworden?

november tussen 13.00 en 19.00 uur langs te

Meld je aan via onze website en kom ook naar de

komen bij Pakhuis Dekker aan de Holleweg in Heiloo.

gezellige BrandDay. Bewonder de diverse collecties en

Onder het genot van een hapje en een drankje kun

laat je voorlichten door onze medewerkers.

je kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van brillenmode. Geniet van drinks en
food en laat je verrassen door de bijdrage van diverse
professionals op het gebied van beauty en eyewear.
Op deze speciale dag zijn de uitgebreide collecties te
bekijken van Lindberg, Andy Wolf, Pierre, Gouverneur
Audigier, Dick Moby, Res Rei en een presentatie
van ZEISS.

Waar
Pakhuis Dekker
Wanneer
14 nov
13.00 - 19.00 uur
Adres
Holleweg 100
Heiloo
*Vraag naar de voorwaarden

ANDY WOLF
DICK MOBY
LINDBERG
PIERRE
GOUVERNEUR
AUDIGIER
RES REI
ZEISS

Meld je hier aan voor de BrandDay
zonneveldoptiek.nl/actuele/brandday
of via tel. 072 533 12 75

JUBILEUM

CADEAU
Bij aankoop van een bril

Een Podium
Cadeaukaart
t.w.v.*

50,ZOALS BIJ
EEN PIERRE
MONTUUR

BERT KIEST
VOOR ZWART
Met de Podium Cadeaukaart
gaat Bert naar een opera
in de Stopera in Amsterdam
De grootste cadeaukaart voor theater en
concert in Nederland. Inwisselbaar bij 300
podia en met een jaarlijkse keuze uit 30.000
voorstellingen en concerten.

*Als alternatief is een Zonneveld
Optiek Cadeaubon ook mogelijk.
Vraag in de winkel naar de voorwaarden

JUBILEUM
ACTIE
Om het 30 jarig bestaan van Zonneveld
Optiek feestelijk te vieren en het
jubileumjaar goed in te luiden krijgen
klanten bij aankoop van een bril
een Podium Cadeaukaart of een
Zonneveld Optiek Cadeaubon.

Ontvang een
Podium
Cadeaukaart
voor een feestelijke
avond uit

ONS
TEAM
Rob Zonneveld is in 1991 samen met
zijn vrouw Edith Zonneveld de winkel
begonnen, nu 30 jaar geleden.

“

Met deze kaart kunnen jij en jouw partner of vriend(in)
naar een fantastische cabaretvoorstelling, een

Ik ben begonnen als opticien, en gaandeweg

musical, concert, jazz, klassiek, dans, opera, etc.

heb ik mij geschoold als contactlensspecialist en verder

Het kan allemaal!

gespecialiseerd in het herkennen en het meten van
afwijkende oogcorrecties. Met onze winkel hebben

En de Cadeaubon van Zonneveld Optiek kun je

we een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In 1991

bijvoorbeeld gebruiken om die mooie zonnebril te

zijn we klein begonnen op de Heerenweg en nu,

kopen. En hoewel het heel leuk is iets voor jezelf te

dertig jaar later, zijn we uitgegroeid tot een prachtige

kopen, kan je hem natuurlijk ook weer doorgeven aan

optiek op het stationsplein. Inmiddels is ook het team

een familielid, geliefde, vriend, vriendin.

van professionals gegroeid en iedereen is steeds in
ontwikkeling. Dat is ook nodig wanneer je werkt met de

De Podium Cadeaukaart

zij zijn onze hoofdleverancier van brillenglazen.

“

Er is veel veranderd de afgelopen

30 jaar. Zo is veel geautomatiseerd en zijn er
meer mogelijkheden om glazen met precisie

De grootste cadeaukaart voor theater en

We volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet,

concert in Nederland. Inwisselbaar bij 300

maar op één gebied is er bij ons niets veranderd, dat

podia en met een jaarlijkse keuze uit 30.000

is de persoonlijke benadering. Mensen zijn bij ons

voorstellingen en concerten.

geen nummer, we geven oprecht persoonlijk advies.

We hadden veel grote, donkere opvallende

Als opticien ontwikkel je een bepaalde mensenkennis.

monturen, maar daar is meer diversiteit in

Op basis van 'intuïtie' kun je goed inschatten wat bij

gekomen. Tegenwoordig zie je ook fijnere metalen,

De actie loopt van 1 november tot 12 december

iemand past. Veel klanten kunnen moeilijk een keus

en kunststof monturen met lichte en transparante

en klanten krijgen bij aankoop van een bril een

maken, en als je dan een mooi montuur voor hen

kleuren. Ik draag nu zelf dit licht metalen montuur

Podium Cadeaukaart of een Zonneveld Optiek

kan uitkiezen met de juiste brillenglazen is dat heel

van Andy Wolf met multifocale glazen van Zeiss.

Cadeaubon ter waarde van 50 euro.

bevredigend.”

Heerlijk licht en modieus!”

Over de actie

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden

meest geavanceerde meetapparatuur van Carl Zeiss,

Edith Zonneveld is al vanaf dag één
actief bij Zonneveld Optiek en is de
vrouw achter de schermen.

apparatuur op iemands ogen af te stellen.
Daarnaast zie je natuurlijk dat ook de collectie
veranderd is.

Een regelmatige
oogcontrole kan
oogproblemen
in de toekomst
helpen
voorkomen

Petra Kersten: ”Bij Zonneveld Optiek verkopen we
waardevolle en duurzame brillen, die voor een lange
tijd mee gaan.”

“

Ik ben al 20 jaar werkzaam bij Zonneveld Optiek en ik vind

de veelzijdigheid van het werk heel fijn. Het is echt mensenwerk, veel
luisteren, begrijpen en uitleggen. De wensen en doelen van de klant
zijn het belangrijkst, en vervolgens kijken we of het technisch mogelijk
is, afhankelijk van de gemeten sterkte. Door het brede glas assortiment
van Zeiss vinden wij altijd de juiste oplossing. Bij Zonneveld verkopen
we merkmonturen met een mooi verhaal. Daarom komen klanten ook
naar Zonneveld Optiek, voor de kwaliteit en kundigheid.”

Bij Zonneveld Optiek in Heiloo staat oogzorg
voorop. Volgens ons kent de zorg voor jouw ogen
namelijk geen grenzen. Bij oogproblemen word je

Gert-Jan Zonneveld is opticien en specialist
in contactlenzen.

het snelst deskundig geholpen bij de optometrist
en je hoeft hiervoor geen verwijzing te hebben of
op een wachtlijst te staan.

“

Als het gaat om brillen dan raak ik het meest enthousiast

Onze optometrist kan je gericht medisch onderzoeken
en indien nodig doorverwijzen naar de oogarts. Bij
de opticien kun je terecht om een bril aan te laten
meten, maar bij de optometrist laat je onderzoeken of
jouw ogen gezond zijn. Soms is er een andere oorzaak
waardoor je minder goed bent gaan zien. Vroeger
ging men naar een oogarts voor een oogonderzoek
en naar de opticien voor het aanmeten van een bril

van sportbrillen. Ik sport zelf veel; fietsen en hardlopen. Zelf draag

Hoe werkt zo’n oog- controle?
1

2

3

Kom naar de
winkel voor een
3D oogscreening

Krijg direct
na de meting
uw resultaat

Na enkele
maanden een
vervolgafspraak
indien nodig

ik tijdens het sporten een sportbril op sterkte. Ik vind het vooral
belangrijk dat de bril die ik draag tijdens het sporten comfortabel
zit en een mooi helder beeld geeft in alle omstandigheden.
Daarvoor kun je terecht bij Zonneveld Optiek. We hebben brillen
van hoogstaande kwaliteit, en verkopen enkel mooie materialen
en merken. Iedere klant is uniek en aan mij is het de taak iemand
zo goed mogelijk te helpen.”

of contactlenzen. Met de komst van de optometrist
kan het allebei op één adres, zonder lange

Met gespecialiseerde apparatuur, de Topcon 3D

wachtlijsten. Zonneveld Optiek heeft de juiste kennis

OCT (Optical Coherence Tomography), maken

en expertise om een grondig onderzoek te verrichten.

wij een scan van uw netvlies en oogzenuw om
te kijken of er afwijkingen zijn. We meten ook de
oogdruk en bekijken hoe het verloop in de tijd is.

Een afspaak maken met
onze optometrist

Indien er afwijkingen geconstateerd worden
verwijzen wij u door naar de oogarts. Wij doen
ons best om uw ogen in top- conditie te houden.

Ervaar je oogklachten of wil je voor de zekerheid
jouw ogen laten controleren?
Maak dan een afspraak bij Zonneveld Optiek.
* Aan een optometrisch onderzoek zijn kosten
verbonden voor meer informatie zie onze website
zonneveldoptiek.nl/oogzorg

Isabelle Verver werkt nu twee jaar bij
Zonneveld optiek.

“

Dat is het fijne aan werken bij Zonneveld Optiek, onze

opticiens zijn allemaal gediplomeerd. Klanten kunnen dus
verwachten dat ze door deskundigen geholpen worden en advies

Tijdens de jubileum actie een
volledig optometrisch onderzoek
van € 62,50 voor € 42,50

krijgen van mensen met kennis. Daarnaast heeft Zonneveld Optiek
een grote diversiteit in monturen. We hebben een uitgebreide
collectie met veel verschillende merken en daarom ook producten
van verschillende prijsklassen. Je kan bij ons altijd terecht voor een bril
of contactlens die precies bij je past!”

Leonie Zonneveld houdt zich naast
het werk in de winkel ook bezig met
de nieuwe collecties: “Bij de inkoop
van brillen kijk ik naar het geheel: wat
hebben we in de winkel, en wat is de
beste aanvulling.”

“

Ik kwam pas laat op het idee om opticien

te worden en ben eigenlijk via een zomerbaantje bij

Rob Rijnja is al vanaf 2008 optometrist en
werkt nu 1.5 jaar voor Zonneveld Optiek.

“

Als optometrist werk ik achter de schermen bij Zonneveld

Optiek en doe ik de oogonderzoeken. De opleiding die je
hiervoor moet volgen is heel medisch - je zou eigenlijk kunnen
zeggen dat een optometrist de huisarts voor de ogen is. Het
vak is de afgelopen decennia behoorlijk veranderd. Zo is het
een stuk professioneler geworden en weten mensen door de

mijn ouders in het vak gerold. Het helpen van klanten

toegenomen bekendheid van het vak gemakkelijker de weg

en het adviseren vond ik zo leuk en inspirerend dat

naar de optometrist te vinden.

ik inmiddels mijn opleiding voor het vakdiploma

Ook de klachten veranderen, tegenwoordig zijn veel oogklachten

opticien heb afgerond. Het werk in de optiek is heel

gerelateerd aan stress, waardoor een bril niet altijd de juiste

afwisselend: het ene moment ben je ambachtelijk

oplossing is”. “Ik werk graag voor Zonneveld Optiek, omdat

bezig in de werkplaats, dan weer met mensen.

Zonneveld, net als ik, oogzorg hoog in het vaandel heeft staan.

Maar het werk heeft ook een medische kant in de

Zonneveld is een heel professionele optiek, die over ontzettend

oogmeetruimte, én een modieuze, waar ik juist zo

goede apparatuur beschikt, waardoor ik de juiste oogmeting

enthousiast van word. De collectie moet in balans

kan uitvoeren en goed de ooggezondheid in kaart kan brengen.

zijn, dus naast rustigere modellen in mooie, zachte

Samen zorgen wij ervoor dat je plezierig kunt blijven kijken”.

kleuren, kies ik ook voor artistiekere en minder voor de hand liggende monturen, voor mensen die meer van
kleur houden of speciale vormen. Het is belangrijk ons te onderscheiden met onze collectie en de trends voor
te zijn. Dit is onze kracht!”

Corina Zonneveld: “Wat Zonneveld Optiek
echt onderscheidt van andere optiek
winkels is het team.“

“

Ik werk hier nu sinds 2007 en in mijn functie als

assistent opticien heb ik de afgelopen jaren veel feeling
voor brillen ontwikkeld. Wij werken in het team heel

Dennis van Vlaanderen werkt nu bijna 11
jaar bij Zonneveld en vindt het fijn dat bij
Zonneveld ruimte is voor specialisatie.

“

Bij Zonneveld Optiek kunnen we bijvoorbeeld

een fixatie disperatie test doen bij kinderen. Dit doen we
bij een oogafwijking waar van buitenaf vaak niets aan te
zien is, maar waardoor kinderen moeite kunnen krijgen
met leren. Het is natuurlijk hartstikke mooi om hier een
aanpassing voor te geven. Daarnaast doet Zonneveld

nauw met elkaar samen, en dat merk je als klant goed.

Optiek ook de visuele keuring voor de gehele jeugd en

Klanten worden bij ons echt gezien, en advies wordt

het eerste elftal van AZ. Met onze adviezen dragen wij bij

gericht gegeven. Ik kijk bij klanten altijd naar zijn of haar

aan de gezondheid van de ogen van deze voetballers,

stijl en uiterlijk, maar luister daarnaast ook wat zij zelf in

wat dan de doelgerichtheid weer verhoogt”.

hun hoofd hebben: naar welke kleur, model of wellicht

“Mensen komen naar Zonneveld omdat ze op zoek zijn

welk merk zijn ze op zoek? Het is heel leuk om te horen

naar kwaliteit en comfort. Daarnaast worden klanten

van klanten die bij ons voor het eerst komen dat we zo'n

echt gehoord bij Zonneveld. Als je goed luistert kun

enorme keus hebben. Ik vind het te gek als iemand een

je mensen ook gerichter adviseren. Dat is prettig voor

bril ziet en zegt: "dit is hem gewoon.” En ben dan ook heel

klanten, want dan kunnen meer gerichte oplossingen

blij als deze weer tevreden en geslaagd de deur uit gaat.

worden aangeboden. En voor iedere portemonnee is er

Want onze klanten zijn onze beste ambassadeurs!

een passende oplossing.”

Contactlenzen
Scherp zicht in
iedere situatie

Sportbrillen, goed
zicht in weer en wind
Een sportbril voorkomt verblinding op
het water, bij fel zonlicht en sneeuw.
Daarnaast schermt het de ogen ook af
van vuil, stof, pollen en, niet onbelangrijk,
uv-straling. Verder zorgen getinte glazen
ook voor een beter zicht!
De sportbril blijft tijdens jouw sportieve
inspanningen comfortabel op je neus
zitten. Doordat een sportbril een licht
gewicht en perfecte pasvorm heeft, zal de
aanwezigheid van de bril amper merkbaar
zijn. Daarnaast zijn sportbrillen van een
minder breekbaar materiaal gemaakt dan
‘normale’ brillen en dit voorkomt dat jouw
ogen en gezicht beschadigen door scherpe
splinters bij een eventuele val.

Soft Wear lenzen
Multifocaal of met cilinder
Contactlenzen zijn voor vrijwel iedereen geschikt, en
Zonneveld Optiek biedt verschillende varianten aan.
Nu ook Soft Wear contactlenzen – unieke lenzen

Er zijn natuurlijk veel uiteenlopende sporten
te beoefenen, en het is van belang dat de
sportbril goed past bij jouw sportactiviteit.
Zonneveld Optiek kan je hierbij optimaal
adviseren. Door de pasvorm van het
montuur en de kleur en sterkte van de
glazen op jouw ogen, gezicht en activiteiten
af te stemmen, staat jou niets meer in de
weg om te gaan sporten!

van Japanse makelij. Deze lenzen onderscheiden
zich door het hoge comfort en het beste zicht. Dit
als resultaat van de productie, waarbij de meest
innovatieve technieken worden gebruikt. De Soft Wear
lenzen zijn er ook in een multifocale variant en indien
nodig ook in combinatie met een cilinder.
Soft Wear lenzen – Dé oplossing voor lensdragers
met behoefte aan een leesondersteuning.

Het Zonneveld Optiek
Lens Care Plan
Met het Zonneveld Optiek Lens Care Plan kun je
al zorgeloos lenzen dragen vanaf € 20,- p.m., met
vloeistof inbegrepen. Hiermee ben je verzekerd van
optimale oogzorg aangemeten door één van onze
gediplomeerde contactlensspecialisten.
Zo voorkom je onverwachte uitgaven.

Complete All-in oogzorg
Vast laag maandbedrag
Voorkom onverwachte uitgaven
Gratis vervangende zachte
maandlens bij breuk of verlies*
Altijd inclusief instructie over het
gebruik van lenzen

Oakley
Zonneveld Optiek heeft een speciale
sportbrillen collectie, met brillen van
bijvoorbeeld Oakley. De brillen van
Oakley sluiten perfect aan op jouw
gezichtsvorm en is daarom de meest
gedragen sportbril onder topsporters.

Wetenschappelijk onderzoek
naar de erfelijke oogziekte
van Alexander Hess
Retinitis pigmentosa is een
verzamelnaam voor een groep
ziekten waarbij mensen last
hebben van nachtblindheid,
toenemende gezichtsvelduitval,
minder scherp zien en afwijkingen
in het netvlies.

Alexander geleidelijk steeds minder, en zal
hij uiteindelijk zeer slechtziend worden. Er
bestaat helaas geen behandeling voor
retinitis pigmentosa, maar wetenschappers
zijn hard op zoek naar een oplossing. Zo zal
in de toekomst gentherapie wellicht tot een
mogelijke behandeling gaan behoren, dat
het proces van achteruitgang van de ogen

Alexander Hess is 14 jaar, gaat naar het

kan stoppen.

tweede jaar van de middelbare school en
vindt het heerlijk om te mountainbiken en

Om deze behandeling te kunnen realiseren

te zeilen. Toen Alexander nog een klein kind

zal hier alleen eerst meer wetenschappelijk

was, waren zijn ouders altijd verwonderd over

onderzoek naar moeten worden gedaan.

de grote belangstelling die hij had voor zijn

Zonneveld Optiek vindt het heel belangrijk

omgeving. Zo kon hij zijn vader langdurig

dat er geld is voor dit onderzoek, en daarom

bestuderen, en verkende hij zijn gezicht

steunen wij het onderzoek van Prof. dr.

aandachtig met zijn vingertjes. Hoewel hij

Camiel Boon van Amsterdam UMC. Bij iedere

nog steeds een grote nieuwsgierigheid

bril die verkocht wordt, doneert Zonneveld

heeft, bleek deze aandachtigheid ook een

Optiek 10 euro aan de AMC Foundation.

andere verklaring te hebben: bij Alexander

Zodat kinderen als Alexander kunnen blijven

werd op vierjarige leeftijd vastgesteld dat hij

genieten van hun zicht en de wereld ook

is geboren met de erfelijke oogziekte retinitis

op latere leeftijd met nieuwsgierigheid

pigmentosa. Door deze oogziekte ziet

kunnen bestuderen.

Zonneveld Optiek steunt het onderzoek naar erfelijke
oogziekten van Prof. dr. Camiel Boon.
Van elke verkochte bril sponsort Zonneveld Optiek 10 euro voor het
oogonderzoek van Amsterdam UMC. Voor oogonderzoek is veel geld
nodig. Je kunt het onderzoek ook steunen door een bedrag over te maken
op: IBAN NL11ABNA0488498570 t.n.v. Stichting AMC Foundation te
Amsterdam o.v.v. ‘onderzoek erfelijke oogziekten’.
Stichting AMC Foundation is de fondsenwervende stichting van het Amsterdam
UMC, locatie AMC en is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) www.amcfoundation.nl

Ervaar optimaal zicht
ZEISS brillenglazen en instrumenten
ZEISS
ZEISS is opgericht in 1846 en speelt sinds 1912 een
centrale rol in het vormgeven van de brillenglasindustrie met zijn innovaties, nieuwe producten en
hoogstaande kwaliteit. Al meer dan honderd jaar
gaat ZEISS de uitdaging aan om consumenten een
optimale kijkervaring te bieden. ZEISS richt zich
sterk op de wensen en behoeften van consumenten
omdat elk oog zo uniek is als een vingerafdruk en
omdat individuele eisen voor beter zicht maatwerk
oplossingen vereisen.
Vanzelfsprekend zijn ook de laatste innovaties bij
Zonneveld Optiek te vinden. Graag nemen we u
mee in een aantal unieke producten en eigenschappen van ZEISS brillenglazen en instrumenten.
Brillenglazen aangepast aan uw moderne,
digitale levensstijl
Afgelopen jaar werden ZEISS SmartLife brillenglazen
geïntroduceerd. Een uniek portfolio brillenglazen,
voor alle leeftijden, aangepast aan de moderne
levensstijl. Want we zijn vandaag de dag digitaler
dan ooit. We delen een verbonden en dynamische
levensstijl. Dit heeft invloed op onze lichaamshouding en oogbewegingen. Daarnaast veranderen
onze visuele behoeften naarmate we ouder worden.
Dit komt door de afname van het vermogen om

op diverse afstanden scherp te stellen en door het
kleiner worden van de pupil.
Als reactie op onze levensstijl en zichtbehoeften
heeft ZEISS een brillenglasoplossing ontwikkeld die
uw ogen ondersteunt bij de uitdagingen van
vandaag de dag: ZEISS SmartLife brillenglazen.
•
•
•

Het biedt de hele dag comfortabel zicht voor
een verbonden en dynamische levensstijl,
ongeacht uw leeftijd.
Het biedt gemakkelijk en ontspannen zicht
op alle afstanden en in alle richtingen, met
bewezen hoge kwaliteit van zicht.
Het biedt een zeer snelle en gemakkelijke
gewenning aan de nieuwe brillenglazen.

ZEISS Premium coatings
ZEISS staat bekend om zijn innovaties en kwaliteits
brillenglazen, ontworpen om sterkte afwijkingen
te corrigeren en een helder en comfortabel zicht te
bieden. ZEISS biedt nu een extra laag van vertrouwen die bijdraagt aan een goede hygiëne van uw brillenglazen. Zij hebben een technologie ontwikkeld
om antimicrobieel zilver in de antireflectiecoating te
verwerken.

ng nu
Ontva ZEISS
een
g
gratis
coatin
m
u
i
Prem € 30,twv

Deze antireflectie coating doodt 99,9% van de
bacteriën en virussen op het brillenglasoppervlak.*
De coating is zorgvuldig ontwikkeld om een product
te leveren dat veilig is voor gebruik en alle voordelen biedt waar premium ZEISS DuraVisioncoatings bekend om staan: de minste reflectie,
duurzaamheid en reinigingsgemak.
Tevens zijn alle premium coatings van ZEISS
uitgerust met volledige UV-bescherming. ZEISS
overtreft hiermee de industriestandaard voor
UV-bescherming in heldere brillenglazen.

ZEISS VISUFIT 1000
ZEISS staat niet alleen bekend om unieke en
innovatieve brillenglazen. ZEISS pioniert ook in
instrumenten. In ons huidige digitale tijdperk en de
veranderende wereld is uiterste precisie, maatwerk
en gemak steeds belangrijker. Op deze manier kan
men inspelen op de uitdagingen van vandaag de
dag.

ZEISS heeft een digitaal platform ontwikkeld wat
voldoet aan al deze eisen. Met één enkele opname
wordt er een 180°-beeld gecreëerd door middel van
9 camera’s en 45 miljoen meetpunten. Op deze
manier worden uw nieuwe brillenglazen met een
ongeëvenaard niveau van nauwkeurigheid
ingemeten in uw gekozen montuur.

Belofte van kwaliteit gegraveerd in uw
brillenglas
Als symbool van uitstekende kwaliteit en precisie
bevatten ZEISS brillenglazen een kenmerkende
gravure, het ZEISS logo of de Z-gravure . Deze
gravure verzekert u van de authenticiteit en de
hoogste kwaliteitsnormen voor uw brillenglazen.
Kom langs in de winkel en profiteer tijdens de
actieperiode van een gratis upgrade naar een ZEISS
DuraVision Premium UV coating ter waarden van
€ 30,-.
*Getest volgens ISO 21702:2019(E) voor omhulde virussen en getest volgens ISO 22196:2011(E) op gramnegatieve en grampositieve bacteriën.
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JUBILEUM
ACTIE
Om het 30 jarig bestaan van Zonneveld
Optiek feestelijk te vieren en het
jubileumjaar goed in te luiden krijgen
klanten bij aankoop van een bril
een Podium Cadeaukaart of een
Zonneveld Optiek Cadeaubon.

Ontvang een
Podium
Cadeaukaart
voor een feestelijke
avond uit

Met deze kaart kunnen jij en jouw partner of vriend(in)
naar een fantastische cabaretvoorstelling, een
musical, concert, jazz, klassiek, dans, opera, etc.
Het kan allemaal!

SOPHIE & KATE
KIEZEN VOOR
METAAL
JUBILEUM

CADEAU
Bij aankoop van een bril

Een Podium
Cadeaukaart
t.w.v.*

50,ZOALS BIJ
DEZE KIDS
MONTUREN

En de Cadeaubon van Zonneveld Optiek kun je
bijvoorbeeld gebruiken om die mooie zonnebril te
kopen. En hoewel het heel leuk is iets voor jezelf te
kopen, kan je hem natuurlijk ook weer doorgeven aan
een familielid, geliefde, vriend, vriendin.

De Podium Cadeaukaart
De grootste cadeaukaart voor theater en
concert in Nederland. Inwisselbaar bij 300
podia en met een jaarlijkse keuze uit 30.000
voorstellingen en concerten.

Over de actie
De actie loopt van 1 november tot 12 december
en klanten krijgen bij aankoop van een bril een
Podium Cadeaukaart of een Zonneveld Optiek
*Vraag in de winkel naar de voorwaarden

Cadeaubon ter waarde van 50 euro.

Met de Podium Cadeaukaart
gaan Sophie en Kate naar
een musical in Theater De Vest
in Alkmaar
De grootste cadeaukaart voor theater en
concert in Nederland. Inwisselbaar bij 300
podia en met een jaarlijkse keuze uit 30.000
voorstellingen en concerten.

*Als alternatief is een Zonneveld
Optiek Cadeaubon ook mogelijk.
Vraag in de winkel naar de voorwaarden

EYEWEAR
TRENDS
2021

J.F. REY
Design en innovatie zijn de grondbeginselen voor
het creatieve proces van het Franse brillenmerk J.F.
Rey en de collecties zijn dan ook altijd verrassend
en vernieuwend. Ook de nieuwe collectie wordt
gekarakteriseerd door modellen met gestructureerde
vormen en monturen met moderne en grafische
kleuren.
Met zorg wordt het juiste materiaal uitgekozen en de

ANDY WOLF

brillen zijn met hun unieke kleurstellingen haast een

De brillen van het merk Andy Wolf zijn origineel en

kunstwerk te noemen. Naast de gewone collectie

van absolute topkwaliteit, bovendien handgemaakt

heeft J.F. Rey speciaal voor dames met een klein of

in Oostenrijk. De nieuwste collectie doet hier niet aan

fijn gezicht een petite collectie ontwikkeld, en met

onder en de brillen, gemaakt van stevig materiaal,

de J.F. Rey Kids & Teens-collectie kan ook de jongere

bieden ultieme comfort en functionaliteit.

generatie van de brillen genieten.

Andy Wolf durft ook in deze collectie de trends
voor te zijn en dit uit zich in de gedurfde brillen
waarbij klassieke en minimalistische vormen worden
gecombineerd met bijzondere kleuren of materialen.
Alle brillen worden handgemaakt, dus met een
bril van Andy Wolf weet je zeker dat je een uniek

LINDBERG

exemplaar op je neus hebt.

LINDBERG ontwerpt brillen voor elke smaak en

DICK MOBY

dat geldt ook voor de nieuwe collectie.
Iedere Lindberg bril is met grote precisie

Dick Moby is ontstaan op een surftrip aan de andere

vervaardigd en hierbij wordt enkel gebruik

kant van de wereld, vanuit een passie voor surfen en

gemaakt van hoogwaardige materialen.

watersport en een onvrede over de hoeveelheid

Met ronde, rechthoekige, cat-eye of

plastic die je aantreft op stranden wereldwijd.

oversized modellen zijn deze monturen

Dick Moby wil laten zien dat plastic op een betere

in veel kleurcombinaties verkrijgbaar.

manier gebruikt kan worden, bijvoorbeeld om

Gemaakt van natuurlijk buffelhoorn,

er hoogwaardige en duurzame producten van

comfortabele en sterke titanium veren.

te maken. Daarom worden alle brillen met de
hand gemaakt in Italië van gerecycled metaal en

Bij Zonneveld Optiek vind je nu ook een

biologisch afbreekbaar of gerecycled acetaat. Dick

geselecteerd aanbod van exclusieve Lindberg

Moby heeft een geweldig manifest. De collectie

brillen, gemaakt van natuurlijk buffelhoorn

bestaat uit mooie, kleurrijke brillen met verrassend

en comfortabele, sterke titanium veren.

uniek monturen. Een deel van de omzet gaat naar

Handgemaakt in Denemarken.

initiatieven om de zee weer schoon te krijgen. Look
Good For Your Planet.

VOLKERT KIEST
VOOR GOUD

RES/REI
Uitgesproken, kleurrijk, maar bovenal modieus. Dat
zijn de primaire eigenschappen van de Italiaanse
RES/REI brillen en zonnebrillen. De handgemaakte
monturen zijn met liefde én vakmanschap

JUBILEUM

gemaakt. Een belangrijk detail is tevens dat zowel
het design als de productie van het label wordt

CADEAU

gerealiseerd in het land van de mode: Italië.
De designers van de RES/REI brillen hebben
er bewust voor gekozen om de brillen te

Bij aankoop van een bril

Een Podium
Cadeaukaart
t.w.v.*

laten ontwerpen in het land van goed
eten, vooruitstrevende mode en prachtige

50,-

landschappen. Italie staat immers bekend om
kwaliteit in de breedste zin van het woord, zo ook
als het aankomt op het vervaardigen van brillen.
Als we de nieuwe collectie RES/REI brillen met één
woord zouden moeten omschrijven, is dat
ongetwijfeld ‘divers’.

ZOALS BIJ EEN
DIETER FUNK
MONTUUR

PIERRE EYEWEAR
Pierre Eyewear is een merk dat de ‘brillenmode’
een beetje op zijn kop zet. De designer Pierre
Cariven heeft op jonge leeftijd al een goede
smaak ontwikkeld met een voorkeur voor
materialen van hoge kwaliteit en voor bijzondere
combinaties. Met atypische vormen en een
gedurfde mix van materialen en kleuren is Pierre
eyewear het brillenmerk voor mensen die houden
van een creatief uitstapje.
Zonder zich aan te passen uit Pierre zich met

Met de Podium Cadeaukaart
gaat Volkert naar een concert
in Paradiso in Amsterdam

uitzonderlijke creaties. De sensationele collecties
inspireren zijn bewonderaars omdat zij zichzelf
kunnen tonen zoals ze zijn, zonder concessies en
met maximale vrijheid!

De grootste cadeaukaart voor theater en
concert in Nederland. Inwisselbaar bij 300
podia en met een jaarlijkse keuze uit 30.000
voorstellingen en concerten.

*Als alternatief is een Zonneveld
Optiek Cadeaubon ook mogelijk.
Vraag in de winkel naar de voorwaarden

JUBILEUM

CADEAU
Bij aankoop van een bril

Een Podium
Cadeaukaart
t.w.v.*

50,-

ZOALS BIJ EEN
FACE À FACE
MONTUUR

Geïndividualiseerde
brillenglasoplossing
aangepast aan
uw persoonlijke
kijkgewoontes
ZEISS VISUFIT
Zo beschikt Zonneveld Optiek over de ZEISS
VISUFIT 1000, die met zijn uiterste precisie en
maatwerk het aanmeten van brillenglazen naar
een hoger niveau tilt. Dit nieuwe, innovatieve
centreringssysteem maakt in één opname, door
het gebruik van negen camera’s en 45 miljoen
meetpunten, een 180 graden beeld. Hierdoor
bestaat de zekerheid, bij het aanmeten van
brillenglazen in jouw gekozen montuur, van uiterst
secuur meetwerk!

DORIEN
KIEST VOOR
ACETAAT
Met de Podium Cadeaukaart
gaat Dorien naar een cabaret
in De Kleine Komedie in
Amsterdam
De grootste cadeaukaart voor theater en
concert in Nederland. Inwisselbaar bij 300
podia en met een jaarlijkse keuze uit 30.000
voorstellingen en concerten.

Daarnaast kunnen ook andere monturen worden

ZEISS i.Scription
brillenglazen

diverse typen brillenglazen met verschillende kleuren

Onscherp nachtzicht?
Dit kunt u eraan doen.

en coatings. Met gebruik van ZEISS VISUFIT 1000

Veel mensen – brildragers en niet-brildragers –

passen de glazen perfect bij jouw montuur, en kan

merken dat hun zicht afneemt als het schemerig of

een bril worden gemaakt zonder beperkingen in

donker is. Het goed zien van contrast, diepte en kleur

de prestaties. Dit zorgt voor een maximaal visueel

wordt lastig. Vooral in het verkeer kan dit hinderlijk en

comfort en een goed, natuurlijk zicht.

zelfs gevaarlijk zijn. Gelukkig is onscherp nachtzicht

vergeleken in een 180 graden weergave, evenals

eenvoudig te verhelpen.
Zonneveld Optiek heeft hiervoor de oplossing.
De ZEISS-nachtzichtmeting, dit gaat met behulp van
de zogenaamde i.Profiler®, dit instrument simuleert
nachtelijke omstandigheden. Daardoor worden
alle oogfouten opgespoord die maken dat u in het
donker onscherp(er) gaat zien. Op basis van de
resultaten van de meting kan Zonneveld Optiek Zeiss
i.Scription® brillenglazen laten maken die u overdag
én in nachtelijke uren optimaal zicht geven.

*Als alternatief is een Zonneveld
Optiek Cadeaubon ook mogelijk.
Vraag in de winkel naar de voorwaarden

Nu tijdelijk i.Scription gratis bij aankoop van
ZEISS brillenglazen.

De juiste kennis,
vakkundigheid en
gevoel voor stijl om
je een passende
bril aan te meten

ZONNEVELD
OPTIEK
Bij Zonneveld Optiek in Heiloo ben je altijd van harte welkom
om de uitgebreide collectie brillen en zonnebrillen te komen
bewonderen. In onze sfeervolle, moderne optiekzaak aan het
Stationsplein in Heiloo presenteren wij onze eigen collectie.
De monturen uit deze collectie selecteren wij voornamelijk uit
kleine merken, ofwel boetiekmerken.
Bij Zonneveld Optiek zul je de producten, kennis en service
ervaren die je van een echte opticien mag verwachten.
Onder onze winkel kun je bovendien makkelijk parkeren.

Vakkundige oogmeting
Zonneveld Optiek heeft de meest geavanceerde apparatuur in huis die de
huidige markt biedt. We beschikken over specialistische vakkennis om de
nieuwste generatie multifocale brillenglazen en multifocale contactlenzen aan
te meten.
Wist je dat wij ook hofleverancier van contactlenzen voor het AZ-team zijn?
Daarnaast zijn we specialist in ‘nachtlenzen’. Nachtlenzen corrigeren (bijziende)
ogen tijdens de slaap. Overdag hoef je dan geen contactlenzen of bril te
dragen. Nachtlenzen voor kinderen kunnen toename van bijziendheid zelfs
tegengaan.

Wie het beste voor zijn ogen wil, kiest voor kwaliteit,
professionaliteit en service van Zonneveld Optiek.

NOG MEER
JUBILEUM
VOORDEEL

*Aanbiedingen geldig tot 12 december

ZONNEVELD
HUISCOLLECTIE
COMPLETE BRIL

179,-

*

v.a.

Bij aankoop van een set ZEISS glazen*

GRATIS UPGRADE
NAAR

ZEISS
PREMIUM COATING
T.W.V. 30,-

ENKELVOUDIGE
LENZEN t.w.v. 45,+ GRATIS MAAND

OP PROEF

Stationsplein 24
1851 LN Heiloo
Tel. 072 533 12 75
www.zonneveldoptiek.nl
U kunt gratis parkeren in de parkeergarage

Bij aankoop van een set ZEISS glazen*

GRATIS

ZEISS
I.SCRIPTION
*

T.W.V. 95,-

VOLLEDIG
OPTOMETRISCH
ONDERZOEK

van 62,50 voor

50
42,

*

*Tijdens de jubileum actie

SLIMME
BUREAUBRIL
incl. montuur

279,-

*

Scherp zicht op meerdere afstanden.
Belangrijk voor ontspannen werkhouding.

30
JAAR
OOG
VOOR
JOU

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

GRATIS AANMETING

Naast de jubileum actie zijn er
deze winter meer héle goede
redenen om langs te komen bij
Zonneveld Optiek...
Knip de onderstaande bonnen
uit voor extra voordeel

