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711: 

Azijnman Opticiens Amsterdam

is op zoek naar een 

gediplomeerd opticien

voor in principe onze vestiging in 

de Vijzelstraat. Uiteraard naast 

goed vakmanschap, is empa-

thisch vermogen zowel naar onze 

klanten als naar je collega’s een 

vereiste!

Voor verdere informatie en/of 

reactie: info@azijnmanopticiens.nl

712: 

Opticien of  

(aankomend) opticien

Heb je een positieve instelling, is 

je doel de klant deskundig advies 

en altijd de best mogelijke service 

te bieden? Ben je communicatief 

vaardig? Dan hebben wij in een 

van onze winkels een job vol 

perspectief voor je met een goed 

salaris en met leuke collega’s.

Bezig met de optiek opleiding,  

of al in het bezit van het MBO- 

diploma Opticien?

SOLLICITEER.

Geef blijk van je interesse door 

een e-mail met cv te sturen naar 

loyce@federmann.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBRIEK KNIPOOGJES

Adverteren in de rubriek Knipoogjes is alleen mogelijk voor 
NUVO-leden. Oculus behoudt zich het recht voor advertenties te 
weigeren. Werkzoekenden, niet zijnde ondernemingen, kunnen 
adverteren in de categorie ‘Medewerkers aangeboden’. Knipoogjes 
moeten schriftelijk in een Word-document per e-mail worden 
gestuurd aan knipoogjes@nuvo.nl. Indien er een logo bij geplaatst 
moet worden, dient dit als jpg-bestand te worden meegestuurd. In 
verband met de administratie verzoeken wij u bij elke opdracht uw 
firmanaam te vermelden. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van de NUVO, telefoonnummer 
088-0771100.

Reacties op Knipoogjes onder nummer dienen te worden gestuurd 
aan: 
Oculus
Voorveste 2
3992 DC  Houten
met vermelding van het woord Knipoogjes en het desbetreffende 
nummer in de linker bovenhoek aan de voorzijde van de envelop. 
Graag op elk nummer apart reageren. De NUVO bemiddelt niet 
tussen adverteerders en degenen die reageren.

De vermelde aanleverdatum in het schema betreft de dag waarop 
Oculus het Knipoogje moet hebben ontvangen. Wanneer van deze 
datum wordt afgeweken zal dit tijdig worden gemeld.

713: 

Wij zijn op zoek naar een leuke 

opticien en optometrist 

voor onze vernieuwde winkel. Wil 

je komen werken in een groot 

team van opticiens en optome-

tristen, waar je kunt werken met 

de nieuwste apparatuur (bijvoor-

beeld de Optopol OCT) en 

bijzondere collecties?  

Nieuwsgierig?

Neem contact op met Leoniek 

Faas of Henneke de Boer voor 

een gesprek en wees welkom op 

onze nieuwe locatie in winkel-

centrum Groenhof in Amstelveen.

Voor meer informatie over 

Groenhof Optiek  

www.groenhofoptiek.nl 

Voor contact:  

info@groenhofoptiek.nl  

020-6413919

BEDRIJVEN TE KOOP

AANGEBODEN

741: 

Te koop aangeboden

Uitdagende optiekwinkel

In Oost Gelderland

 

• Turn-key

• Aantoonbare groeipotentie

• Refractieruimte compleet 

gedigitaliseerd

• Gelegen in middelgrote, 

bedrijvige plaats met een 

divers winkelaanbod

 

Voor meer informatie: 

Be-Smart Optiekmakelaars

info@be-smart.nl  

Tel 06-53635587

Kosten Knipoogjes per 1 januari 2019:
De basisprijs (voor 10 regels) van een advertentie in de rubriek 
Knipoogjes is € 44,20 en voor elke extra regel die erbij komt  
betaalt u € 6,60. 
Voor een Knipoogje onder nummer betaalt u € 15,75 extra.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.
Het is niet mogelijk om advertenties op een ander formaat dan het 
gebruikelijke in de rubriek Knipoogjes te plaatsen. Een Knipoogje 
mag slechts één kolom breed zijn en kan hoogstens worden 
voorzien van een bedrijfslogo. Wie een grotere advertentie wil 
plaatsen, of de advertentie wil laten voorzien van een illustratie of 
achtergrond, kan zich voor een advertentie in Oculus wenden tot 
Cross Media Nederland, telefoonnummer 010-7421020.

Planning Oculus 2019  

Planning 2019 Knipoogjes  
aanleveren via 
knipoogjes@nuvo.nl

Verschijningsdatum

1 special edition 2 januari 2019 22 januari 2019

2 6 februari 2019 1 maart 2019

3 20 maart 2019 12 april 2019

4 7 mei 2019 31 mei 2019

5 19 juni 2019 12 juli 2019

6 special edition 7 augustus 2019 3 september 2019

7 25 september 2019 18 oktober 2019

8 6 november 2019 29 november 2019
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