
BEDRIJVEN TE KOOP 

AANBODEN

741: 

Te koop aangeboden

Mooie optiekwinkel in Zeeland

omzet € 470.000 (ex btw)

Voor meer informatie:

Be-Smart Optiekmakelaars

Bert Smelik

06-53635587

info@be-smart.nl

www.be-smart.nl

742: 

Te koop aangeboden

nette optiekwinkel in  

Oost Gelderland

 turn-key met aantoonbare 

groeipotentie

omzetindicatie € 150.000  

(ex btw)

Voor meer informatie:

www.optiekmakelaars.nl   

- referentie BSM15039

email: info@be-smart.nl        

tel: 030-6042627

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBRIEK KNIPOOGJES
Adverteren in de rubriek Knipoogjes is alleen mogelijk voor 
NUVO-leden. Oculus behoudt zich het recht voor advertenties  
te weigeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

het secretariaat van de NUVO, telefoonnummer 088-0771100.

Kosten Knipoogjes per 1 januari 2018
De basisprijs (voor 10 regels) van een advertentie in de rubriek 
Knipoogjes is € 43,50 en voor elke extra regel die erbij komt  
betaalt u € 6,50. Voor een Knipoogje onder nummer betaalt  
u € 15,50 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, telefoon nummer 010-7421020.

PERSONEEL GEVRAAGD

711: 

Ben jij onze nieuwe collega?

Wij zijn op zoek naar een 

Gediplomeerd opticien/

contactlensspecialist 

en een

Optometrist (m/v, fulltime/

parttime)

Vlaardingen is een stad, maar de 

Holywijk is meer een dorp. ‘Doe 

maar gewoon’ en ‘wie goed doet, 

goed ontmoet’ wordt als zeer 

prettig ervaren. We nemen de tijd 

voor cliënten. Oogmetingen gaan 

volgens een protocol en niet in 

tien minuten. We houden van ons 

vak en houden dit bij. Altijd op 

zoek naar verbetering. Naar 

ideeën wordt geluisterd en het 

aanbrengen ervan gestimuleerd. 

Kijk ook op onze website voor 

onze werkwijze en een (sfeer)

impressie: www.thartoptiek.nl

Kun je je in deze tekst vinden? 

Stuur dan je sollicitatie met 

motivatie naar:

’t Hart Optiek

De loper 68

3137 DD  Vlaardingen

thierry@thartoptiek.nl

  

  In combinatie met een bril kan uw klant met 

 deze tafellamp ook tijdens de herfst genieten  

 van een goed boek. De Schweizer LED tafel-   

   lamp uit Duitsland, in retrodesign met duurzame  

 LED’s heeft een flexibele lampenkop en een 

 stevige voet. Keuze uit kleurtemperaturen  

 2700K, 4500K en 6500K.  

 SPECIALE HERFSTKORTING 

 Bestel vóór 31 december a.s. een tafellamp 

 en ontvang 10% korting op uw inkoopprijs. 

info@slechtzienden.nl | bel: 070 383 62 69 

TAFELLAMP MET LED VERLICHTING 

61

Knipoogjes 


