
 

Actievoorwaarden  
• Kortingsbon voor korting op brillen bij Pearle, Pearle Studio en Eye Wish Opticiens. 
• Als Menzis, HEMA of Anderzorg verzekerde of als de verzekerde via het Leefkracht collectief of de 

collectieve verzekering zakelijk verzekerd is, ontvangt de verzekerde een kortingsbon voor extra 
korting op brillen bij Pearle, Pearle Studio of Eye Wish Opticiens. De hoogte van de korting is 
afhankelijk van de aanschafprijs, na aftrek van eventuele andere kortingen. 
- Je ontvangt €25 korting op brillen van €100 tot €250, na aftrek van andere kortingen.  
- Je ontvangt €50 korting op brillen van €250 tot €500, na aftrek van andere kortingen.  
- Je ontvangt €75 korting op brillen van €500 of meer, na aftrek van andere kortingen.  

• De korting is uitsluitend geldig bij aankoop van één of meerdere complete brillen op sterkte.  
• Zonnebrilmonturen en accessoires zijn uitgesloten van de actie. Wel kun je ervoor kiezen om 

zonneglazen op sterkte in een optisch montuur te laten plaatsen.  
• De kortingsbon is niet geldig bij aankoop van een €139 bril van Pearle Studio of een bril uit de 

Urban by Eye Wish collectie.  
  

Algemeen  
• De kortingsbon is slechts één keer geldig, tot zes maanden na uitgiftedatum en uitsluitend bij alle 

winkels van Pearle Opticiens, Pearle Studio of Eye Wish Opticiens in Nederland.  
• Alleen Menzis, Anderzorg of Hema verzekerden en hun medeverzekerden kunnen gebruikmaken 

van de persoonsgebonden kortingsbon.  
• De kortingsbon is geldig in combinatie met lopende tijdelijke landelijke acties en met de 

brilvergoeding van Menzis of Anderzorg.  
• De kortingsbon is niet geldig in combinatie met andere acties (zoals vriendenweekkorting, 

permanente aanbiedingen, lokale acties) of andere kortings- of waardebonnen.  
• De kortingsbon is niet geldig op reeds bestelde brillen.  
• De kortingsbon kan niet gebruikt worden wanneer je een bril in natura ontvangt vanuit je Menzis 

GarantVerzorgd of AV Den Haag pakket.  
• Er wordt geen geld retour gegeven en de kortingsbon is niet inwisselbaar voor contanten.  


