Goede redenen
om bij de
NUVO te zijn

De Nederlandse Unie Van Optiekbedrijven
(NUVO) is de brancheorganisatie in de
optiek en vertegenwoordigt een groot
deel van alle optiekwinkels in Nederland.
Daarmee is de NUVO dé werkgevers- en
ondernemersorganisatie voor en door
optiekbedrijven. De organisatie biedt individueel
voordeel aan de leden, maar behartigt ook de
collectieve belangen.

Goede redenen om bij de NUVO te zijn
Advies en ondersteuning
•	Voor vragen over klachten van klanten, voorwaarden, garantie, incasso, geschillencommissie
• Voor vragen over het ondernemerschap
•	Voor vragen over personeelszaken, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, sociale zekerheid en
pensioen
• Financieringsportal ABN AMRO
Branche-informatie/cijfers
• Voor gegevens over de branche (ontwikkeling)
• Arbeidsmarktonderzoek
• Salarisonderzoek branche
Kortingen/voordelen
• Kortingen bij verzekeringsdienst en verzuimdienst
•	Kortingen bij gespecialiseerde partners (voor fiscaal
advies, incasso, ondernemersbegeleiding, declaratiesysteem, salarisverwerking en juridisch advies)
• Kortingen op zaalhuur in het Optiekcentrum
• Kortingen op bepaalde producten zoals de leestafel
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
•	Automatisch verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid
•	Extra dekking bovenop eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
• Gedekt tegen vermogensschade
•	Verzekerd tegen fouten die worden gemaakt bij
beroepsuitoefening door contactlensspecialist,
opticien en optometrist
• Moeilijk om dit zelf betaalbaar te verzekeren
De NUVO-boekjes
• NUVO Optiekwijzer (ook digitaal)
• Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars
• Richtlijnen Arbeidsvoorwaarden
• Elk jaar gratis voor leden
• Objectief en onafhankelijk
Behartiging belangen voor leden en door leden
•	Leden kunnen via de NUVO hun inbreng hebben
op het optiekonderwijs, zodat het goed aansluit bij
de praktijk
•	NUVO overlegt met het samenwerkingsverband
optiekscholen (SOESV)
•	
De NUVO pleit namens de leden voor de belangen
van de branche bij de overheid en zorgverzekeraars
(kwalitatief goede oogmeting en passende, goede
bril/contactlenzen door gekwalificeerd personeel)
•	De NUVO brengt leden met gelijke interesse en belangen bijeen via interessegroepen en NUVO meets
Lid worden of meer weten?
Neem contact op via
info@nuvo.nl of
bel 088 - 077 11 00.

Realiseren en bewaken van kwaliteitsstandaard
•	Realiseren van kwaliteitsstandaarden voor oogmeting, contactlensaanpassing en optometrisch
onderzoek
•	NUVO laat Oogmeting registreren bij Zorginstituut
Nederland
NUVO Academie
• Merkonafhankelijke na- en bijscholing
• Uitsluitend voor leden en hun medewerkers
• Deskundige docenten
• Optiek specifiek
Vakblad Oculus
• Inspiratie
• Advies en informatie
• Nieuws en trends
Actuele informatievoorziening
• Actueel en toegespitst op de optiekbranche
• NUVO Nieuwsbrief voor leden (minimaal eens
per twee weken)
• NUVO Website
NUVO Keurmerk
• Klantzekerheid: gediplomeerde opticiens,
veilig aanbetalen en onafhankelijke
geschilafhandeling
• Herkenbaarheid (sticker)
• Gediplomeerde opticien is vindbaar via de
ledenzoeker
Reviewsysteem Klantenvertellen
• Gratis voor leden met keurmerk
• Het ideale systeem om klanten ‘reclame’ te
laten maken voor je winkel
• Benchmark voor inzet / waardering personeel

