
Uw AGIS-brilvergoeding ook bij René Hendriks
Net als bij landelijke ketens kunt U ook bij René Hendriks van Hendriks Optiek te Eerbeek
uw AGIS-brilvergoeding op de aanschaf van uw nieuwe bril of contactlenzen declareren.
Naar aanleiding van diverse vragen van consumenten blijkt dat AGIS-verzekerden, maar ook bij andere
ziekenfondsen aangesloten klanten, gewoon hun bril- of contactlensvergoeding via Hendriks Optiek in
Eerbeek, of andere zelfstandige optiekbedrijven, kunnen verkrijgen.
Al enige tijd kan men de AGIS-vergoeding bij Hendriks Optiek nu éénmaal in de 3 jaar
declareren in plaats van voorheen éénmaal in de 5 jaar. Wat betreft de AGIS-vergoeding in ruil
voor een ”gratis” bril daarover zegt René Hendriks: ”Wij leveren al jaren een montuur met geharde
ontspiegelde glazen van goede optische kwaliteit of zachte contactlenzen voor een bedrag vanaf € 89,-
(incl. oogmeting/oogdrukmeting of aanpassing bij contactlenzen) en wij zorgen ervoor dat iedere klant
gewoon de maximale vergoeding kan declareren waar men volgens de polisvoorwaarden recht op heeft.
Niets meer, maar zeker niets minder.
Dit kan in specifieke gevallen betekenen dat Uw nieuwe bij ons aangeschafte bril of contact-
lenzen, nadat U de vergoeding van de AGIS retour heeft ontvangen, eigenlijk ”gratis” is.
Dit doen wij en de optiekcollega’s voor AGIS en voor nog vele andere ziektekostenverzekeraars.

Speciale Jubileum Aanbieding
De firma Hendriks bestaat al weer meer dan 55 jaar en de optiekafdeling meer dan 20 jaar. Dit
vieren wij met een speciale aanbieding, waar wij iedereen graag van willen laten profiteren.
De grootste glasleverancier ter wereld, Essilor, introduceerde onlangs een nieuwe vuil- en waterafstotende
ontspiegeling genaamd CRIZAL A2. Hiermee is schoonmaken van uw brillenglazen nauwelijks nog nodig.
Daarom geven wij één van de volgende extra’s CADEAU bij aanschaf van een bril met deze revolutionaire,
zéér krasvaste, water-, vuil- en vetafstotende en antistatische ontspiegeling van Essilor of een andere leve-
rancier. (Deze jubileumaanbieding is niet mogelijk i.c.m.andere acties.)

• Bij aankoop van een montuur compleet met enkelvoudige glazen
keuze uit: A. een originele Polaroid zonneclip met 100% UV-bescherming

B. een set zachte maandcontactlenzen van Procornea
(inclusief aanpassing, instructie en startset vloeistoffen)

• Bij aankoop van montuur met multifocale glazen, b.v. Varilux van Essilor
keuze uit: C. montuur compleet met enkelvoudige zonnebrilglazen met UV-bescherming en multi-ontspiegeling*

D. montuur compleet met enkelvoudige leesbrilglazen met geharde multi-ontspiegelde glazen*
(* met toeslag ook in multifocaal leverbaar)

E. een paar zachte multifocale maandcontactlenzen van Procornea
(inclusief aanpassing, instructie en startset vloeistoffen)

F. een dames of heren polshorloge (private label)
Kom snel langs of maak eerst een afspraak en profiteer van het extra voordeel of kom kijken naar de uitge-
breide Silhouette Titanium, Seiko Titanium en Alain Mikli monturencollectie.
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