Opticien (aan huis) - Styling - Advies
Naam:

VOORGERECHT

€ 149,-

+

€ 249,-

Datum:

Altijd rk
twe
a
a
m

€ 349,-

informeer naar onze mogelijkheden!

HOOFDGERECHT
ENKELVOUDIGE
GLAZEN

HIGH END
MULTIFOCALE GLAZEN

KIES
UIT

€ 188,-

€ 299-

€ 410,-

€ 149,-

€ 249,-

€ 299,-

Krasbestendig

€299,-

Anti-reflecterend
Waterafstotend
Dunne glazen
Prisma

van €699,- naar €549,-

Vuilafstotend
Anti-statisch
Minimale oogvertekening
Mogelijkheid bijgerecht

van €930,- naar €749,-

Relax

Kies uw

Altijd inbegrepen

BIJGERECHT

DESSERT

Meekleurende glazen

+ € 99,-

UV / IR

+ € 29,-

Blue Zero

+ € 29,-

Extra dunne glazen

+ € 59,-

Ultra dunne glazen

+ € 99,-

KOFFIE
Na 2/3 jaar een nieuw oogonderzoek

&

GEBAK
3 jaar service

WWW.BRAMDEBRILLENMAN.NL

TOTAAL

INFO@BRAMDEBRILLENMAN.NL

We hebben een ruime
collectie kwaliteitsmonturen, van
klassiek tot modern. Hier dragen wij
de grootste zorg voor. Wij zijn
continue bezig om je het allerbeste
te kunnen bieden voor de beste
prijs-kwaliteit.
Hiervoor bezoeken wij onder andere
optiekbeurzen in Parijs, Milaan en
München.
Benieuwd geworden? Neem dan
contact op en maak een afspraak:
06 493 86 412
06 493 86 412

Opticien (aan huis) - Styling - Advies

De menukaart van BRAM
• Als eerste opticien(s) met vaste prijzen sinds 2006 en onderscheidend in de optiek.
• Op de menukaart hebben wij de mooie monturen geselecteerd vanaf:

sterren kwaliteitsmonturen.

• Wij garanderen kwaliteit, service en maatwerk. Bij ons ben je klant voor het leven. Wij dragen de grootste
zorg voor de bril en stemmen alles af op jou wensen.

Hoe werkt de menukaart
Aan de hand van deze menukaart kun je je wensen invullen / aanvinken. Je weet dus al vooraf wat de
kwaliteitsbril gaat kosten, zonder verrassingen.
Belangrijk om te weten is dat de prijs ook de exclusiviteit en kwaliteit waarborgt.
1. In het voorgerecht kun je kiezen voor

,

of

(sterren)Montuur. Omcirkel je keuze.

2. Geef in het hoofdgerecht aan of je kiest voor enkelvoudig of high-end multifocaal.
3. De prijzen zoals op het menu vermeld, zijn per paar en gelden alleen bij een complete bril.
4. Kies je voor enkelvoudige glazen, maak dan de keuze uit de verschillende opties, coatings, de grootte van
het gezichtsveld en/of de mate van vertekening:

,

, of

. Méér sterren is een

beter kijkcomfort.
5. Kies je voor de high-end multifocale glazen, dan is het belangrijk om te weten dat deze altijd voorzien zijn
van een luxe coating en dat ze standaard op maat zijn.
6. In het bijgerecht kun je nog toevoegingen aanvinken. Wil je meer weten over de mogelijkheden in het
bijgerecht? Vraag het gerust, we leggen het je graag uit.
7. Het dessert is altijd inbegrepen, net zoals de service in de studio of aan huis.
8. Let op: de totaalprijs is exclusief uw zorgvergoeding. Deze kosten kunnen natuurlijk nog in mindering
gebracht worden op het totaalbedrag, we leggen het je graag uit.
9. Voor ondernemers is de prijs inclusief BTW én aftrekbaar. Vraag naar de mogelijkheden.
Alleen de glazen bestellen? Dan komt er bij enkelvoudige glazen €50,- en bij de multifocale glazen €75,per paar bij.
Wij kiezen voor monturen en glazen met de kwaliteit vanaf 3 sterren. Onze ervaring leert dat monturen
en glazen onder de €149,- niet voldoen aan onze hoge eisen. Daarom, geen kiloknallers, maar brillen op maat.
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