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 ZEISS opticien in uw buurt

Home / Over ons

Ontdek de wereld om u heen.
Met ZEISS Beter Zien

Iedere seconde waarnemen. Op de scherpste manier mogelijk.
Wat herinnert u zich over uw leven? De belangrijke momenten blijven u voor altijd bij. U herinnert zich de omgeving, het weer, de mensen. U herinnert
zich de gevoelens die u ervaarde en hoe deze u als persoon gevormd hebben. En hiervan bewaart u de beelden in uw hoofd. Met ZEISS zorgt u ervoor
dat u deze momenten helder kunt zien. Geniet van perfect zicht. Met onze hoogwaardige brillenglazen kunt u zich richten op wat echt van belang is.
Dankzij scherp zicht onthoudt u niet alleen het totaalplaatje, maar ook de kleine details. En kijk verder dan wat u met het blote oog kunt zien.

ZEISS Beter Zien - geboren uit optische
innovatie





Wij laten u de wereld om u heen zien. Door 170 jaar aan onderzoek en
innovatie hebben wij onze uitzonderlijke expertise in verschillende
optische velden opgedaan. De bedrijfsgeschiedenis van ZEISS bevat vele
mijlpalen en heeft vele levens veranderd.
f Lees meer over de expertise en bedrijfsgeschiedenis van ZEISS

De gravering - uw kwaliteitsgarantie
Uw zicht is onze hoogste prioriteit. Daarom kunt u rekenen op de
hoogste materiaal- en productie-eisen. U kunt onze brillenglazen
herkennen aan de ZEISS gravering in het brillenglas.
f Lees meer over onze kwaliteitseisen en productieprocessen.

Achter het brillenglas - streven naar de
beste visuele ervaring
Voor volwaardig zicht is alleen een hoogwaardig brillenglas niet genoeg.
Een brillenglas kan niet perfect werken als het niet is afgesteld op de
individuele gebruiker. Bezoek een ZEISS opticien- en geniet van de service
die speciﬁek is afgestemd op uw kijkbehoeften - van een nauwkeurige
oogmeting tot het advies van de perfecte brillenglazen. Regel uw
afspraak hier: uw eerste stap naar beter zicht is met één klik bereikt.
f Probeer online 'Mijn Kijkprofiel'

Neem contact met ons op
Contact voor journalisten

Aanmelden perslijst

Vind ons op Social Media
Word deel van onze gemeenschap




Als u een journalist bent en graag de ZEISS
persberichten wilt ontvangen, meld u dan
s.v.p. aan voor de perslijst.
f Abonneren op persberichten
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Zicht inzichtelijk gemaakt

Brillen voor veraf en Leesbrillen

Mijn Kijkprofiel

Instrumenten +Technologieën

Gezondheid + Bescherming

Multifocale brillenglazen

Online oogtest

ZEISS Brillenglazen

Lifestyle + Mode

Zonnebrillen

Rijden + Mobiliteit

Werkbrillen

Sport + Vrije tijd

Sportbrillen

Werkleven

Brillen voor kinderen

ZEISS Producten voor het reinigen van
brillenglazen

Brillenglascoatingen
Brillenglazen schoonmaken
Bij de opticien
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