Dé multifocaal specialist

Een optiekzaak met oogarts in huis
De Hesse Optiek & Oogzorg heeft haar deuren in oktober
2016 geopend op het winkelcentrum Hesseplaats in
Ommoord. In het hoekpand naast het metrostation
Hesseplaats, voorheen Koos Rodrigo Hengelsport, heeft
een ware transformatie plaatsgevonden. Het winkelpand
is volledig verbouwd en omgetoverd tot een zelfstandig
ooggezondheidscentrum en optiekzaak.
Met een oogarts in huis is De Hesse Optiek & Oogzorg
zeker onderscheidend te noemen. U kunt bij de opticien
terecht voor een persoonlijk bril- en glasadvies en tevens op
afspraak bij de optometrist. Het team biedt tezamen meer
dan 50 jaar oogspecialistische ervaring onder één dak.
Heeft u klachten zoals droge ogen, moeite met scherpstellen,
lichtﬂitsen of kampt u met diabetes mellitus, staar of macula
degeneratie? Maak dan een afspraak of kom langs voor een
vrijblijvend advies. Dagelijks kunt u ook bij de oogarts in
huis terecht voor CBR rijbewijskeuringen.
Met ZEISS als hoofdglasleverancier, is De Hesse Optiek
& Oogzorg gespecialiseerd in multifocale brillenglazen.

Met de nieuwe portfolio van ZEISS brillenglazen en ZEISS
oogmeetapparatuur is er voor elke klant een multifocaalglas
met gewenningsgarantie.
Twijfelt u aan uw huidige bril of bent u toe aan een nieuwe?
Wellicht is het voor u de eerste keer een multifocale bril? Of
bent u gewoon nieuwsgierig. U bent van harte welkom bij
De Hesse Optiek & Oogzorg voor een kennismaking en een
kop kofﬁe!
TIP! Het einde van het jaar nadert. Controleer uw
zorgverzekering op een vergoeding voor een bril of
contactlenzen. De Hesse Optiek & Oogzorg is aangesloten
bij alle zorgverzekeraars.
Openingstijden:
Maandag 10:30 - 17:30
Dinsdag
09:00 - 17:30
Woensdag 09:00 - 17:30
Donderdag 09:00 - 17:30
Vrijdag
09:00 - 20:30

Zaterdag
Zondag

09:00 - 17:00
gesloten

Tevens op afspraak buiten
onze openingstijden.

Scherp zicht,
ook bij weinig licht?
ZEISS DriveSafe brillenglazen
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Actie ZEISS DriveSafe brillenglazen
Pearl Buckplaats 31
3069BZ Rotterdam-Ommoord
(T) 010 236 1939 (E) info@dehesse.nl
www.dehesse.nl
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Brillenglazen voor dagelijks gebruik, geoptimaliseerd voor veiliger en
comfortabeler autorijden.
Kom langs voor vrijblijvend advies!
* Actie geldig van 1/11/2016 tot 31/01/2017. € 50 cadeau op ZEISS DriveSafe Unifocaal
brillenglazen, € 100 cadeau op ZEISS DriveSafe Multifocaal brillenglazen
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