
BEZOEK ONS OOK TIJDENS 
HET OPENDEURWEEKEND
OP 19 EN 20 OKTOBER

OKTOBER IS ACTIEMAAND
Theo | Tom Ford | Tod’s | Prada | Carin | Woow | Lafont | Gucci | Yellows Plus
Bvlgary | Lucas de Staël | Liu Jo | Serengeti en vele andere ...

KLARE KIJK NODIG?

Bas-Optiek

Heuveneindeweg 42A
3520 Zonhoven

011 816 329

info@bas-optiek.be
www.bas-optiek.be

DOUBLE YOUR FUN

Ga jij joggen met dezelfde bril die je op kantoor draagt? Heb je nog geen zonnebril op sterkte in je auto liggen? Spendeer jij veel tijd 
voor je beeldscherm en heb je nog geen computerbril? In heel wat dagelijkse situaties komt een tweede bril bijzonder goed van pas. 
Daarom krijg je bij Bas-Optiek in oktober 2019 50% korting** op jouw tweede bril.

Volg ons voor meer trends op
�  bas-optiek Zonhoven
�  basoptiekzonhoven

Openingsuren
di. - vr. 9.00u - 12.00u en 13.30u - 18.00u 
(woe. tot 20.00u)
za. 9.00u - 17.00u (doorlopend)
zo. & ma. gesloten

(**de goedkoopste en de tweede bril van dezelfde persoon en niet cumuleerbaar met andere acties)

-50%** op jouw tweede aankoop. 
Kom dus tijdens de maand oktober

nog langs in onze winkel.

IEDEREEN VIP BIJ BAS-OPTIEK

Wanneer je bij Bas-Optiek binnenwandelt, kan je rekenen op het 
ruimste aanbod in de laatste brillentrends en ons deskundig advies 
om je daar wegwijs in te maken. Buitenwandelen doe je alleen met 
het montuur dat het mooiste bij je gelaat en het beste bij je budget 
past. U kan ook altijd bij ons terecht voor een uitgebreide oogmeting.

Voor iedereen een klare kijk
Je krijgt gepersonaliseerd advies bij de keuze van het meest recente 
en optimaalste glas op maat van jouw ogen en levensstijl.

Bas-Optiek | Heuveneindeweg 42A - 3520 Zonhoven

Met hapjes en drank

De hele maand oktober -15%* Korting en -50%** op jouw tweede aankoop.

Tod’s

Woow, lafont, Woow



bij aankoop van een
kinderbril en ook gratis ravotbril***

op elke aankoop*

5 TRENDS VOOR KOMENDE WINTER

We zouden Bas-Optiek niet zijn als we jou niet als eerste 
op de hoogte zouden brengen van de nieuwste trends in 
de brillenmode. Voor welk montuur kies jij deze winter?

1  Monturen in minimalistische stijl

2  Titanium monturen gecombineerd 

 met kunststof, hout en leder

3  Dunne monturen met afgeronde vormen

4  Monturen met hoekige vormen

5  Goudkleurige monturen gecombineerd 

 met donkere kleuren

OPENDEURWEEKEND

Bezoek ons tijdens het opendeur-
weekend op 19 en 20 oktober en ontdek 
de volledige collectie van de Belgische 
designcollectie THEO. Wij staan u bij 
met advies.

HOORTESTDAG 

Op woensdag 16 oktober is er een 
hoortestdag bij Bas-Optiek. Iedereen 
kan zijn gehoor gratis laten testen
van 13u30 tot 19u en krijgt bovendien 
een goodiebag.

Met hapjes 
en drank

Carin

Liu Jo

Tod’s

Kenzo Takada, Gucci Yellows Plus, Theo

Lafont

Yellows Plus, Lucas de Staël

Carin, Yellows Plus

Tod’s

Woow, Yellows Plus, Woow, Tod’s, Woow

Woow, Lafont, Nathalie Blanc

(*** voor kinderen tot 10 jaar) (* niet cumuleerbaar met andere acties)




