
Kortingsregeling brillen en contactlenzen zorgverzekering HEMA  

Eye Wish Opticiens   

Eye Wish Opticiens heeft oog voor de laatste trends en persoonlijk advies, vanuit de overtuiging dat 

iedereen er goed uit kan zien met een bril. Je kiest uit eigentijdse monturen en zonnebrillen van veel 

bekende topmerken zoals Gucci, Jimmy Choo, Carrera, Fendi, Persol en Ray-Ban. En op vertoon van 

je zorgpas kun je gebruik maken van onze speciale zorgkortingen. Je bril is een persoonlijk 

visitekaartje. Daarom wil je een bril die goed bij je past.    

Onze speciale zorgkortingen*   

 Enkelvoudige brillen   

• € 60 korting bij aankoop van een complete enkelvoudige bril, voorzien van dunne glazen op sterkte 

met UltraClean coating;  OF  • een merkzonnebril t.w.v. € 139 cadeau bij aankoop van een complete 

enkelvoudige bril, voorzien van dunne glazen op sterkte met UltraClean coating. Je kiest uit de 

nieuwste collecties van topmerken zoals Ray-Ban, Gucci, of Carrera.   

 Multifocale brillen  

 • € 120 korting bij aankoop van een complete multifocale bril, voorzien van dunne glazen op sterkte 

met UltraClean coating.   

 Beeldschermbrillen  

 • € 70 korting bij aankoop van een complete beeldschermbril, voorzien van dunne glazen op sterkte 

met UltraClean coating.   

 Kinderbrillen   

• Gratis kindermontuur t.w.v. maximaal € 100 bij aankoop van een complete kinderbril, voorzien van 

dunne glazen op sterkte met UltraClean coating. Deze aanbieding is geldig voor kinderen t/m 12 jaar.   

 Contactlenzen   

• De nieuwste generatie contactlenzen koop je bij Eye Wish Opticiens. Je ontvangt 15% korting 

indien je je contactlenzen thuis laat bezorgen met onze EyeWish@Home service én je ontvangt de 

eerste maand gratis. Op alle overige contactlenzen en halfjaarpakketten ontvang je 5% korting.   

 Zonnebrillen   

• Eye Wish Opticiens heeft de grootste collectie zonnebrillen. Je kiest uit de nieuwste modellen en 

laatste trends. Je ontvangt 15% korting bij aankoop van een zonnebril of zonnebril op sterkte.   

  

*Alle genoemde kortingen gelden niet in combinatie met andere acties bij Eye Wish Opticiens.   

  


