Zachte Contactlenzen
Zachte lenzen zijn erg populair. Ze wennen erg snel en zijn voor bijna iedereen geschikt. Zowel
mensen met een plus of min sterkte kunnen ze dragen. Ook een cilinder of leessterkte zijn in de
meeste gevallen geen enkel probleem.
Op tijd vervangen is erg belangrijk om de gezondheid van je ogen in de toekomst te kunnen blijven
garanderen. Zeker in de huidige tijd waarbij we veel gebruik maken van airco, computers en
smartphones is tijdig vervangen erg belangrijk. Dat is de reden dat we veel werken met maand- en
daglenzen.

Contactlenzen Plan (CLP)
Om tijdig vervangen van de lenzen in combinatie met de beste materialen betaalbaarder te maken
kunt u bij ons gebruik maken van ons Contactlenzen Plan (CLP). Op die manier blijven de beste
lenzen zeer betaalbaar.
Hieronder een voorbeeld van de kosten met Sferische Silicone Hydrogel maandlenzen:
Instapkosten
Maandelijkse automatische afschrijving abonnement

€
€

77,11,-

U ontvangt 6 paar lenzen
Per maand

Vervanging van de contactlenzen na 6 maanden
Kosten vloeistofpakket

€
€

22,30,-

Per doosje (6-pack)
Per half jaar pakket

Kosten buiten het CLP (incl. vloeistof per half jaar)

€ 139,-

Per 6 maanden

Indien u andere contactlenzen draagt kunt u natuurlijk altijd informeren naar de kosten hiervan in
ons CLP.
Zodra iemand gebruik maakt van ons CLP gelden er nog meer voordelen:
•
Alle andere lenzen die u voor uzelf koopt krijgt u mee voor gereduceerde prijzen. U kunt
hierbij denken aan daglenzen voor de vakantie of bijvoorbeeld kleurlenzen,
•
Bij aankoop van een bril krijgt u 10% korting op montuur en brillenglazen,
•
Bij aankoop van een zonnebril krijgt u 10% korting.

Lezen met de contactlenzen
Ook mensen die een leesbril nodig hebben kunnen natuurlijk gebruik maken van contactlenzen.
Voor deze mensen zijn er verschillende contactlens systemen mogelijk. U kunt hierbij denken aan
bijvoorbeeld multifocale contactlenzen.
Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden, dan bent u van harte welkom in onze winkel of kunnen
wij u telefonisch informatie geven.

Service van de Haas Optiek
Iedereen die bij ons contactlenzen afneemt (binnen of buiten het CLP) bieden wij onze service aan.
U moet hierbij denken aan:
•
Gratis halfjaarlijkse controle van de ogen en lenzen,
•
Gratis testen van nieuwe lensmaterialen.
Contactlensdragers die (nog) geen klant van ons zijn kunnen ook bij ons terecht voor hun
halfjaarlijkse controle. De kosten bedragen dan € 35,-. We bekijken dan uw ogen en contactlenzen
en geven u advies over eventuele aanpassingen voor de lenzen qua sterkte en of vervanging.

Interesse?
U kunt vijf dagen per week (dinsdag t/m zaterdag) bij een van onze contactlensspecialisten
terecht. Hiervoor maken we graag met u een afspraak zodat we de tijd kunnen nemen onze
mogelijkheden met u door te nemen. Aan de hand van een proefdag en een aansluitende
proefperiode beoordelen wij samen met u of het dragen van lenzen naar wens is. Deze
proefperiode is uiteraard gratis.

