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Cilinder (CYL) As (A/AS)

Totaal bedrag zie keerzijde

Additie (ADD)

Alleen voor 
multifocale glazen

Pupilafstand (PD)Sfeer (S/SFR)

 U weet uw 
pupilafstand niet? 

Zie keerzijdeUw telefoonnummer voor verdere vragen:

Mededeling voor onze opticiens:

Kies a.u.b.:
normaal gezichtsveld

breder gezichtsveld

+/- vermelden                   dpt+/- vermelden              dpt

+/- vermelden              dpt +/- vermelden                   dpt

maximaal gezichtsveld

Kortingscode:

Als de sfeer-waarde hoger ligt dan +/- 6 dpt en/of de cilinder hoger is dan +/- 2 brengen wij 29,95 € prijs per glas extra in rekening (geldt niet voor Premium PLUS).

3. Kies uw kwaliteitsglazen Details zie keerzijde

Aanpassen & service bij een lokale partneropticien
30 dagen geldteruggarantie

Verwerking in ons Berlijnse topatelier

Heeft u nog vragen? Onze opticiens helpen u graag verder:
0800 - 380 06 77 service@misterspex.nl

Maandag t/m vrijdag 09:00-18:00 gratis binnen Nederland en België.

Lotuseffect (+ 19,95 €)

Het „Lotuseffect“ is een water- en vuilafstotende  
laag met roll-off effect:

met
lotus

zonder 
lotus

2.  Vul hier uw huidige sterkte in: 
Laat een gratis oogmeting uitvoeren bij één van onze partneropticiens! 
Meer informatie op www.misterspex.nl/partneropticiens

Retourneren Reden voor retour:

82 Vorm 
83 Kleur/ patroon
84 Bewerking/ kwaliteit
85 Te breed 
86 Te smal
87 Zit te hoog 
88 Zit te laag
89  Komt niet overeen met de beschrijving
90 Verkeerd artikel 
91 Montuur defect
94 Overige:

Op sterkte 
bestellen

Montuur hou-
den

U heeft uw favoriete bril nog niet gevonden? Bestel dan gerust opnieuw brillen om thuis te passen - geheel gratis.

Reden voor 
retour

1. Kies uw favoriete bril:

gelieve dit bestelformulier in te vullen en alle brillen aan ons retour te  
zenden zodat wij uw favoriete bril van glazen kunnen voorzien.

Meekleurende glazen (va. 109,95 €)

bruin grijs

85% Tint (+ 29,95 €)
bruin groengrijs

Bestelnummer:
Klantnummer:

Lens kleur (optioneel)

 Standaard Standaard Kwaliteitsglazen Inclusief

 Comfort - 20 % dunner & lichter 49,95 €

 Premium - 40 % dunner & lichter 99,95 €

 Premium PLUS - 60 % dunner & lichter 199,95 €

Bestelformulier / retourformulier
Hallo,



+ 60%

+ 40%

Alleen voor multifocale glazen Totaal bedrag voor de multifocale glazen:

Nog beter zien én sneller wennen aan uw nieuwe
bril dankzij een uitgebreid blikveld (tot 40%)

Nog beter zien én beduidend sneller wennen aan 
uw nieuwe bril dankzij een maximaal blikveld (tot 60%).
Ideaal bij hoge sterktes.

normaal
gezichtsveld
Standaard

breder
gezichtsveld
tot 40% breder

maximaal
gezichtsveld
tot 60% breder

Meer dan 1 miljoen
tevreden klanten

Mister Spex SE · Greifswalder Straße 156
10409 Berlin · www.misterspex.nl

Wettelijk vertegenwoordigers Dirk Graber · Dr. Mirko Caspar
Maren Kroll · Dr. Sebastian Dehnen
Voorzitster van de Raad van Bestuur Peter Williams
Rechtbank Berlin-Charlottenburg

KVK-numme HRB 230317 B
StNr 37/182/21162
BTW-nummer Nederland en België
NL824006100B01 / BE 0632 821 070

Meer informatie over de glazen

Kwaliteitsglazen

Brekingsindex 1,5
aanbevolen tot 
+ 1,0 / - 1,25 dpt

Premium PLUSPremiumComfortStandaard

- 60%
dunner & lichter

Brekingsindex 1,74
aanbevolen uit 
+ 4,25 / - 5,5 dpt

 ✓  Vuilafstotend

 ✓ Mimimale vertekening 
van de ogen

 ✓  Plattere glazen

 ✓  De meerprijs van 
€29,95 voor waarden
> +/- 6dpt vervalt

- 40%
dunner & lichter

Brekingsindex 1,67
aanbevolen uit 
+ 2,25 / - 3,5 dpt

 ✓  Vuilafstotend

 ✓  Mimimale vertekening 
van de ogen

 ✓  Plattere glazen

- 20%
dunner & lichter

Brekingsindex 1,6
aanbevolen uit 
+ 1,25 / - 1,5 dpt

 ✓  Vuilafstotend

Altijd bij de prijs inbegrepen:   ✓ Kras- en breukvrije glazen   ✓ Super antirefl ectie   ✓ UV-fi lter

49,95 €
Prijs per paar

99,95 €
Prijs per paar

199,95 €
Prijs per paarInclusief

Een bril die aan alle vereisten voldoet
Goed zicht dichtbij, veraf én daartussen

Standaard glazen:   99,95 €
Comfort glazen: 159,90 €
Premium glazen: 209,90 €

Standaard glazen: 199,90 €
Comfort glazen: 279,85 €
Premium-Gläser: 359,85 €

Standaard glazen: 249,90 €
Comfort glazen: 329,85 €
Premium glazen: 399,85 €
Pr. PLUS-glazen: 509,85 €

Uw pupilafstand staat niet in uw brilrecept?
Geen probleem! Met onze online tool bepaalt u deze snel en makkelijk:
misterspex.nl/service/pupilafstand

U hebt uw PD (pupilafstand) 
bepaald via onze website? 
Stuur de waardes dan naar 
service@misterspex.nl onder 
vermelding van het bestelnummer.


