Easy Overzet Zonnebril

Kijk ontspannen, voorkom knijpen en hoofdpijn.
Onvergetelijke look met uw eigen bril en daarop deze easy clip zonnebril.
Pas de bril online alvorens te kopen!

TIP

Deze opzetbril is bijzonder licht en extreme buigbaar (zie foto).
Bespaar op een zonnenbril met een goedkopere clip on zonnebril met sterk UV-filter.
Kies de overzet zonnebril uit uw favoriete kleuren.
Specificaties
Hieronder leest u de specificaties van de overzetzonnebril. Afwijkingen kunnen voorkomen als gevolg van
handmatige metingen of de wijze waarop verschillende monitoren kleuren weergeven.

Kleur
Afmetingen
Materiaal
Bescherming

Keuze uit Zwart, Zilver, Donkergroen, Geel
13cm x 4,1cm (zie foto voor alle maten)
PC (lens), PC en metaallegering (frame)
UV400

Plus- en minpunten
Deze clip on zonnebril is zonder sterkte en derhalve door alle heren en dames te dragen.
Deze overzet zonnebril is bijzonder buigzaam.
Deze clip on zonnebril is online te passen alvorens te kopen.
Deze overzet zonnebril is een volwassenen maat en geen kinderbril.
Garanties
+ Binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.
+ Uw aankopen en betalingen terugzien in uw persoonlijke account.
+ Veilig betalen via uw bank met iDeal.
+ Onze klantenservice staat voor al uw vragen klaar.
Bijzonderheden
Houd alstublieft rekening met een levertijd van 1 tot 3 weken in verband met de actie.
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat kost een bril?
De prijzen van zonnebrillen variëren enorm. RayBan, Gucci, Dolce&Gabbana en Bvlgari zijn merken die
zogenaamde luxe zonnebrillen leveren. Onder deze merken zijn prijzen van €200 tot €300 gebruikelijk. U
betaalt dan voor het merk. Vraag uzelf af waarvoor u de zonnebril wilt gebruiken. Bent u van plan een
fotoshoot te doen? Dan kunt u overwegen een merk te kopen. Koopt u een zonnebril echter voor het
praktische nut? Dan bent u beter af met een goedkopere en duurzame zonnebril met goede UVbescherming.

Bril verzekering en vegoeding
Brillen op sterkte worden in de regel pas vergoed door de basisverzekering bij een bijzondere medische
noodzaak. Bijvoorbeeld in het geval dat u een bijzondere oogafwijking heeft. Bij de meeste
zorgverzekeringen kunt u een aanvullende verzekering afsluiten voor gehele of gedeeltelijke vergoeding
van brillen. Bereken voor uw eigen zorgverzekering of deze extra brillenverzekering voordelig is.

Online bril passen
Welke kleur zonnebril staat mij het beste? Past deze zonnebril bij mijn gezicht? Hoewel deze
overzetzonnebril unisex is en bijna iedereen staat, zijn dit relevante vragen. U kunt daarom bij XXL
discounter online brillen passen. Probeer het nu uit. Klik op de afbeelding.
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