
De kinderbrillencollectie is bij Stufkens Optiek 
zeer uitgebreid te noemen. Vele topmerken 
worden gepresenteerd. Dit samen met mooie 
slanke ontspiegelde glazen maakt van een 
kinderbril een modieuze accessoire.

Uiteraard bent u voor een bril- of contactlens-aanmeting bij 
een optometrist op de juiste plaats. Maar ook in het geval 
van andere oogklachten. U moet dan bijvoorbeeld denken aan 
wazig zien, dubbelzien, lichtflitsen, zwarte vlekken en droge, 
rode, branderige of jeukende ogen. Als er in de familie oog-
ziekten zoals glaucoom (hoge oogdruk) voorkomen, is het ook 
verstandig uw ogen te laten onderzoeken.

Bij Stufkens Optiek geven onze optometristen u deskundig 
advies over uw zicht en over uw ogen. Hierbij maken we 
gebruik van hoogstaande oogmetingapparatuur en nemen 
we de tijd voor een uitgebreid oogonderzoek.
Stufkens Optiek is dan ook het adviescentrum bij uitstek als 
het gaat om ooglaseren van Eyescan. Wij begeleiden klanten 
die hun ogen willen laten laseren van het begin tot het eind.
In een uitgebreid vooronderzoek testen wij uw ogen om te 
weten of zij geschikt zijn voor een behandeling. Er zal een 
Fullscan of Quickscan uitgevoerd worden door de optometrist. 
Aan de hand van de uitkomst uit deze onderzoeken zal een 
duidelijke voorlichting gegeven worden over de behandeling 
die bij uw ogen past.

Stufkens Optiek
jubileumacties 1 t/m 31 oktober 2012

Stufkens Optiek 
is 80 jaar jong! 

EINDHOVEN  Hermanus Boexstraat 50  telefoon 040 - 244 72 79
OPENINGSTIJDEN: 
ma.  13.00 - 18.00 
di. - wo. - do.  09.30 - 18.00
vr.  09.30 - 21.00
za.  09.15 - 17.00
info@stufkens-eindhoven.nl

TIEL  Hoogeindsestraat 20 - 22  telefoon 0344 - 61 35 23
OPENINGSTIJDEN: 
ma.  13.00 - 17.30 
di. - wo. - vr.  09.00 - 17.30
do.  09.00 - 21.00
za.  09.00 - 17.00
info@stufkens-tiel.nl

VENLO  Parade 16  telefoon 077 - 351 20 15
OPENINGSTIJDEN: 
ma.  13.00 - 18.00 
di. - wo. - vr.  09.15 - 18.00
do.  09.15 - 21.00
za.  09.15 - 17.00
info@stufkens-venlo.nl

Contact
www.stufkensoptiek.nl Like us on Facebook

Hééél vééél kinderbrillen
de uitgebreide kinderbrillencollectie van Stufkens

Eyescan + optometrie
duidelijke voorlichting over oogbehandeling

Jubileumactie:

Bij aanschaf van een complete 
kinderbril één glas gratis* 
(t/m 12 jaar).

Wist je dat je ook bij Stufkens, als je een 
aanvullende verzekering hebt, recht hebt op 
een vergoeding van je bril of lenzen? En dat 
je gewoon kunt kiezen uit de totale collectie? 
Bijna alle aanvullende verzeke ringen bieden 
zo’n vergoedi ng. Hoeveel, dat hangt af van 
je verzekering. Je kunt dit zelf nalezen in je 
polisvoorwaar den, of even in onze winkel 
informeren.
Je kunt ook een afspraak maken via onze 
website www.stufkensoptiek.nl.

* Vraag naar de voorwaarden. Niet geldig op reeds bestelde brillen.



80 jaar Stufkens Optiek Nachtlens + multifocaal
diverse mogelijkheden voor lenzen op maat

Stufkens Ray Ban actie
Ray Ban bril voor € 199,-

Topkwaliteit brillenglazen

              Jubileumactie:

€ 80,- jubileumkorting bij aanschaf van 
een multifocale of computer bril.*

€ 40,- jubileumkorting bij aanschaf van 
een enkelvoudige bril.* Nachtlens: ’s nachts lenzen dragen, 

overdag goed zien. Bij aanschaf van een 
set nacht lenzen een half jaar pakket 
vloeistof cadeau.

Jubileumactie:

Ray Ban bril inclusief enkelvoudige 
ontspiegelde glazen voor € 199,- 
(sterkte bereik +4.00 t/m -6.00 
cilinder 2.00).*

Jubileumactie:
Innovaties uit het verleden hebben 
prachtige oplossingen gebracht en zich 
ontwikkeld tot de hedendaagse ultra-
moderne oplossingen om weer goed te 
zien. Stufkens Optiek was daar bij. 
80 jaar lang. 

Stufkens Optiek heeft altijd voorop 
gelopen om zijn klanten als eerste te 
kunnen laten profiteren van vernieu-
wing. Dat is generaties lang zo geweest. 
En zal altijd zo blijven.

Maak vandaag nog een afspraak via 
www.stufkensoptiek.nl met één van onze 
contactlensspecialisten of optometristen.

Jubileumactie:

De oplossing voor dichtbij en veraf.
Probeer nu 1 maand GRATIS multifocale 
silicone hydrogel contactlenzen.

* Vraag naar de voorwaarden. Niet in combinatie met      
   andere acties.

 

*  Vraag naar de 
 voorwaarden. 
 Niet in combinatie 
 met Ray Ban- / 
 kinderbrilactie.  
  Niet geldig op reeds   
 bestelde brillen.

Wij adviseren brillenglazen van HOYA, één van de 
meest toonaangevende glasleveranciers ter wereld. 
Met HOYA bieden wij brillenglazen van topkwaliteit 
op basis van geavanceerde glasontwerpen, aan-
sluitend op onze manier van werken: onderschei-
dend in dienstverlening en het aanbieden van de 
meest innovatieve producten.

jubileumkorting bij aanschaf van een bril

Ultrasoon reiniger cadeau ter waarde van 
€ 49,- bij aanschaf van een bril + glazen.*


