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OPTIEK EN SIERADEN

OPTIEK OP MAAT (OPTICIEN AAN HUIS)
Assortiment
Opticien aan huis!
Monturen (keuze uit ca. 400 monturen)
Glazen
Korting
10% zonder maximum
Bijzonderheden
Men dient de lidmaatschapskaart te tonen voordat de factuur wordt opgemaakt, bij gebreke
waarvan de korting onverwijld vervalt.
Niet geldig in combinatie met acties en aanbiedingen.
Geen voorrijkosten.
Oogmeting gratis.
Pinbetaling is mogelijk.
Aangesloten bij alle zorgverzekeraars.
Openingstijden
Optiek op Maat is telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag. Afspraak overdag of in
de avonduren op het tijdstip dat u het beste uitkomt.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Gamelkoorn, telefoon 06
24 26 55 83.
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EIKENDAL OPTIEK BV
Assortiment
Monturen
Glazen
Zonnebrillen
Etuis
Baro-, hygro- en thermometers.
Kijkers en overige optische artikelen.
Korting
Monturen, glazen en zonnebrillen 10% zonder maximum.
Alle andere door ons verkochte goederen 10% tot een maximum van € 20,00.
Bijzonderheden
Geen korting op:
Reparaties en dienstverlenende handelingen of werkzaamheden;
Astronomische kijkers, telescopen en microscopen;
Speciale aanbiedingen 5%.
Openingstijden
dinsdag t/m donderdag

09.30-12.30 uur / 13.30-18.00 uur

vrijdag

09.30-12.30 uur / 13.30-18.00 uur

zaterdag

09.30-12.30 uur / 13.30-17.00 uur

/ 19.00-21.00 uur
(koopavond)
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BRILLEHUUS
Assortiment
Contactlenzen
Monturen en glazen
Zonnebrillen
Overige artikelen
Oogmeting en oogdrukmeting
Korting
Contactlenzen

10%

Monturen en glazen

10%

Zonnebrillen

10%

Overige artikelen

10%

Oogmeting en oogdrukmeting gratis.

Bijzonderheden
Korting is zonder maximum.
Speciale aanbiedingen geen korting.
Leverancier voor alle ziekenfondsen.
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Openingstijden
Openingstijden Tolkamer:
maandag

gesloten

dinsdag t/m vrijdag

09.00-18.00 uur
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09.00-16.00 uur

Openingstijden Didam:
maandag

gesloten

dinsdag t/m donderdag

09.00-18.00 uur

vrijdag

09.00-20.00 uur (koopavond)

zaterdag

09.00-17.00 uur

Den Brink Catalogus

Page: 7

BRIL 2000 ZEVENAAR
Assortiment
Brillen
Contactlenzen
Oogmeting
Korting
Monturen en glazen

20% tot een max. van € 75,00

Zonnebrillen

10%

Contactlenzen

10%

Bij-artikelen

10%

Bijzonderheden
Geen korting wordt verleend op speciale aanbiedingen.
Openingstijden
maandag

gesloten

dinsdag t/m donderdag

09.30-17.30 uur

vrijdag

09.30-20.00 uur (koopavond)

zaterdag

09.30-17.00 uur
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BRIL 2000 BENNEKOM
Assortiment
Monturen en glazen
Zonnebrillen
Kontaktlenzen
Overige artikelen
Korting
Monturen en glazen

10%

Zonnebrillen

10%

Kontaktlenzen

10%

Overige artikelen

10%

Oogmeting en oogdrukmeting gratis.
Bijzonderheden
Geen korting wordt verleend op aanbiedingen.
Leverancier voor alle zorgverzekeraars (zie website).
Openingstijden
maandag

gesloten

dinsdag t/m donderdag

09.30-18.00 uur

vrijdag

09.30-20.00 uur (koopavond)

zaterdag

09.30-17.00 uur
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PAUL VAN ZEELAND JUWELIERS
Assortiment
Gouden, zilveren en briljant sieraden.
Horloges.
Wand- en staande klokken.
Eigen atelier voor reparaties van antieke klokken, uurwerken, goud en zilver.
Korting
10%
Bijzonderheden
Geen korting op speciale aanbiedingen, batterijen en reparaties.
Openingstijden
Openingstijden Velp:
maandag

gesloten

dinsdag t/m donderdag

09.30-18.00 uur

vrijdag

09.30-21.00 uur (koopavond)

zaterdag

09.30-17.00 uur

Openingstijden Nijmegen:
maandag

11.00-17.30 uur

dinsdag en woensdag

09.30-17.30 uur

donderdag

09.30-21.00 uur (koopavond)

vrijdag

09.30-17.30 uur

zaterdag

09.30-17.00 uur
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POLMAN OPTICIENS (FOCUS OPTIEK, VELP - HUESSENSCHE POORT
OPTIEK, HUISSEN - OUWERLING OPTIEK, ELST - RIJKS OPTIEK,
OOSTERBEEK)
Assortiment
Monturen
Glazen
Zonnebrillen
Contactlenzen
Aanverwante artikelen
Korting
10%
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa
wordt aangeslagen, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Op aanbiedingen en lenspakketten geen korting.
Openingstijden
Openingstijden Oosterbeek:
maandag

13.30-18.00 uur

dinsdag t/m donderdag

09.00-18.00 uur

vrijdag

09.00-20.00 uur

zaterdag

09.00-17.00 uur

Openingstijden Elst:
maandag

gesloten

dinsdag en woensdag

09.00-12.30 uur

/ 13.30-18.00 uur

donderdag

09.00-12.30 uur

/ 13.30-21.00 uur

vrijdag

09.00-12.30 uur

/ 13.30-18.00 uur

zaterdag

09.00-17.00 uur
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Openingstijden Huissen en Velp
maandag

gesloten

dinsdag t/m donderdag

09.00-18.00 uur

vrijdag

09.00-20.00 uur

(Velp)

09.00-21.00 uur

(Huissen)

zaterdag

09.00-17.00 uur
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THEO OPTIEK
Assortiment
Monturen
Glazen
Zonnebrillen
Contactlenzen
Aanverwante artikelen
Korting
10% zonder maximaal bedrag.
Niet geldig in combinatie met acties en aanbiedingen.
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond, voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Openingstijden
maandag

gesloten

dinsdag t/m donderdag

09.30-18.00 uur

vrijdag

09.30-21.00 uur (koopavond)

zaterdag

09.30-17.00 uur

koopzondagen

www.zevenaar.nl

Buiten openingstijden op afspraak.
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JUWELIER ROYALS
Assortiment
Horloges en sieraden, goud en zilver, eigen ontwerp en herdenking sieraden gemaakt in
eigen atelier.
Korting
10% korting op het volledige assortiment, behalve op reparaties in ons eigen horloge en
goudsmeden atelier.
Levenslang gratis batterijwissel bij aankoop van een dames- of herenhorloge.
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Reparaties in ons eigen horloge en goudsmeden atelier heeft als voordeel dat wij altijd
goedkoper zijn, daardoor vervalt hiervoor de korting.
Geen korting op speciale aanbiedingen.
Openingstijden
Vestiging Apeldoorn
maandag

11.00-17.30 uur

dinsdag t/m woensdag

09.30-17.30 uur

donderdag

09.30-21.00 uur (koopavond)

vrijdag

09.30-17.30 uur

zaterdag

09.30-17.00 uur

Koopzondag

12.00-17.00 uur (eerste zondag van de maand)
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Vestiging Doetinchem
maandag

12.00-17.30 uur

dinsdag t/m donderdag

09.30-17.30 uur

vrijdag

09.30-21.00 uur (koopavond)

zaterdag

09.30-17.00 uur

Koopzondag

12.00-17.00 uur (laatste zondag van de maand)

Vestiging Wageningen
maandag

13.00-18.00 uur

dinsdag t/m donderdag

09.30-18.00 uur

vrijdag

09.30-21.00 uur (koopavond)

zaterdag

09.30-17.00 uur

Koopzondag

12.00-17.00 uur (eerste zondag van de maand)

