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Binnenkort presenteert HOI op www.hollandopticalinsruments.nl  

de volledig vernieuwde website u met trots het compleet 

vernieuwde assortiment met inslijp- en refractie-apparatuur van 

Essilor Instrumenten Divisie. U beschikt hiermee online over een 

overzichtelijke weergave van het productportfolio met volledige 

beschrijving van de instrumenten. 

HOI Webshop

Via de website heeft u binnenkort toegang tot één van de handige 

nieuwe tools; de HOI Webshop. Met deze dienstverlening kunt u 

direct verbruiksartikelen voor bijvoorbeeld uw slijpautomaat, 24/7 

bestellen. Tevens zullen wij in de HOI Webshop het aanbod van 

occasions opnemen, waar u zich regelmatig kunt oriënteren. Naast 

een overzicht met afbeeldingen is er uitgebreide informatie van elk 

van de aangeboden instrumenten.

HOI Inslijpcalculator

Als extra nieuwe service biedt HOI u binnenkort een slimme tool 

voor uw analyse van uw inslijpwerk. Met de HOI Inslijpcalculator 

heeft u in vier eenvoudige stappen direct inzicht hoe u uw 

verkoop/ marge kan verbeteren door de juiste keuzes te maken 

voor uw inslijpwerkzaamheden. U ontvangt zo een advies-op-

maat dat past bij uw wensen en oplossingen voor uw inslijpwerk. 

U kunt met deze tool eenvoudig een geheel vrijblijvende offerte 

aanvragen aan uw accountmanager, waarbij u ook nog een aardige 

gadget ontvangt.

Voor de Zeeuwen en rugbyers onder de 

lezers een woord met veel betekenis, voor 

anderen waarschijnlijk de vraag wat hier 

wordt bedoeld. “Oemoemenoe?” kunt u 

vertalen in “Waar gaan wij nu naar toe?”. 

Een vraag die terugkomt in vele gesprekken 

met onze relaties. De optiekmarkt is nu echt 

in beweging gekomen en dagelijks ervaart u 

de veranderingen in aanbiedingen, nieuwe 

concurrenten en communicatie op tv. Ook 

binnen HOI hebben wij direct de gevolgen 

ervaren van een grote verandering. Sinds 

1 juni hebben wij een geheel vernieuwd 

productportfolio. Scherp brengt u graag 

op de hoogte van de belangrijkste keuzes 

die HOI in de afgelopen 6 maanden heeft 

gemaakt. Alles gericht op het aanbieden 

van dezelfde vertrouwde kwaliteit, service 

èn flexibiliteit voor de continuïteit van uw 

bedrijfsvoering.

Met trots introduceert HOI het 

inslijp- en refractieprogramma van de 

internationale Essilor Instrumenten 

Divisie. Deze verrassende keuze springt 

bij velen het meest in het oog. Voor 

HOI biedt de Essilor Instrumenten 

Divisie het vertrouwen van kwaliteit, 

betrouwbaarheid èn innovatiekracht. 

Met de nieuwste inslijpmachines kunnen 

wij u direct het verschil laten ontdekken 

in uw effectiviteit en efficiëncy van 

uw inslijpwerkzaamheden. Met de 

inslijpcalculator heeft u binnenkort op 

onze website direct inzicht in de vele 

opties. Voor de refractie-apparatuur 

heeft Essilor Instrumenten Divisie een 

voor Nederland nog onbekend, maar zeer 

aantrekkelijke portfolio van kwalitatief 

hoogwaardige instrumenten. Natuurlijk 

heeft HOI het bestaande assortiment van 

SHIN-NIPPON, BLOCK en Meccanottica 

Mazza units, CSO spleetlampen, 

corneatopographen en funduscamera en 

zelfs de NIDEK AFC 330 funduscamera en 

RS-3000 OCT gecontinueerd.

HOI heeft 

daarnaast deze 

zomer een aantal 

nieuwe services opgezet, waar u direct 

voordeel van ervaart. Binnenkort kunt u 

deze online services, zoals een webshop en 

inslijpcalculator op een volledig vernieuwde 

website vinden. Wij hopen u hiermee meer 

kwalitatieve informatie en de mogelijkheid 

van efficiënt bestellen te bieden. 

Naast al deze vernieuwingen kunt u 

blijven vertrouwen op de kennis van de 

organisatie van HOI. Ons vertrouwde 

verkoop- en serviceteam staan voor u klaar 

met advies en service. Ook voor onderhoud 

van uw Nidek instrumenten, die u bij HOI 

heeft aangeschaft, staan wij klaar voor 

service en onderhoud.

Wij wensen u veel leesplezier en zien uit 

naar uw reactie op onze nieuwe producten 

en services! 
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Peter Plomp
Business Manager

“Oemoemenoe?”

HOI website met  
extra online services 

Harm Mulder
Sinds 1 januari 2014 is Harm 

Mulder als accountmanager - zuid 

werkzaam bij Holland Optical 

Instruments. Harm heeft ruime 

kennis en ervaring opgedaan in 

de optiekbranche, zowel in een 

optiekwinkel als bij een van de 

optiek inkooporganisaties. Naast 

zijn opleiding HBO Optometrie heeft hij ook de opleiding 

HBO Commerciële Economie gevolgd. Met de combinatie 

van vakinhoudelijke en commerciële kennis en ervaring, 

kunt u er van op aan dat Harm Mulder zich kan inleven in 

uw situatie en u kan bijstaan met goed maatwerkadvies 

bij vraagstukken rond uw optische instrumenten. 

De accountmanagers van HOI ondersteunen u graag in het optimaliseren van uw optiekbedrijf! Wij stellen ze graag nog eens aan u voor.

Bent u geïnteresseerd in een helder en persoonlijk advies van onze accountmanagers? Neem dan gerust contact met ze op:

Sales Team in the spotlight

Harm Mulder: 06 12 44 88 40

Rob Wassenaar
Sinds 1 juli 2011 is Rob Wassenaar 

al als accountmanager werkzaam 

bij Holland Optical Instruments. Dit 

reeds bekende en ervaren teamlid 

van HOI is ons vertrouwde gezicht 

in het noorden van het land. Rob 

heeft zijn strepen verdient op het 

medische werkveld. Met een medische 

achtergrond is hij door verdere specialisaties en betrekkingen 

in de optiekbranche terecht gekomen. Rob kan u goed bijstaan 

in de breedste zin van het woord als het gaat om ondernemen 

in de optiek. Met de kennis van de juiste kanalen in ziekenhuis, 

zijn commerciële inzichten vanuit HBO Management opleiding 

en brede kennis van optische instrumenten is hij in staat u 

maatwerkoplossingen te bieden voor uw optiekbedrijf. 

Rob Wassenaar: 06 53 70 79 72

De ontwikkelingen op het gebied van instrumenten volgen 

elkaar snel op. De nieuwste innovaties brengen ons een stap 

verder in de mogelijkheden voor kwaliteit, nauwkeurigheid 

en efficiëncy van de metingen en analyses. Hierdoor zijn 

deze instrumenten ook economisch een zeer interessante 

keuze. De keerzijde is natuurlijk dat het investeren in nieuwe 

instrumenten een deel van uw cashflow beïnvloed. Investeren 

wordt vaak een afweging tussen het zien van nieuwe kansen en 

de financiële situatie op dat moment. 

Holland Optical Instruments biedt u nu de flexibiliteit om direct 

gebruik te maken van de voordelen en kansen van het investeren 

in de nieuwste instrumenten, waarbij het u financieel zeer 

aantrekkelijk gemaakt wordt. Wij kunnen u een voorstel op maat 

aanbieden met de operational lease opties, die u in staat stelt te 

innoveren op een efficiënte en flexibele wijze. 

Operational lease stelt u direct in de gelegenheid uw instrumenten 

te vervangen of te upgraden, gecombineerd met een compleet 

servicepakket zonder aanvullende kosten en bedrijfsrisico’s. 

Een scherp en vast maandbedrag verzekert u van de nieuwste 

instrumenten met direct financieel inzicht. U kunt zelfs uw 

maandtarief nog aantrekkelijker maken door slim gebruik te maken 

van uw keuze voor de brillenglazen van HOC.

Wilt u meer informatie en een voorstel-op-maat over de 

mogelijkheden en leaseopties die wij bieden? Uw accountmanager 

geeft u graag een passend voorstel-op-maat voor uw directe wensen. 
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Innoveren zonder grote 
investeringsrisico’s

Binnen-
kort



Hoogwaardig inslijpwerk in een handomdraai: NEKSIA

•  Efficiënt werken met 

touchscreen

•  Eenvoudig invoeren van 

opdracht

•  Directe toegang tot 

database voor 1000 jobs

•  Snel en eenvoudig monturen aftasten

•  Automatisch herkennen van boorgaten

•  Gemakkelijk centreren en opblokken

•  Optimale nauwkeurigheid

•  Efficiënte automatische 

inslijpprogramma’s

•  Intelligent afzoeten met 

flexibel afzoetwieltje

Eenvoudig        Efficiënte workflow        Kwaliteit

De oplossing voor het 
werkritme van uw slijperij

Eenvoudig, snel èn efficiënt werken met een hoogwaardig en verfijnd resultaat, 

lijken soms tegenstrijdig met elkaar. Toch is dit alles in de nieuwste slijpmachine 

gecombineerd. NEKSIA combineert de nieuwste slijptechnieken met een 

eenvoudige bediening. Hierdoor is uw slijpwerk in een handomdraai geregeld!

Met NEKSIA inslijpapparatuur introduceert HOI de nieuwste ontwikkeling op 

het gebied van inslijpapparatuur van Essilor Instrumenten Divisie. Bij de NEKSIA 

wordt een innovatieve slijpmachine gecombineerd met een tracer-centreer-

block unit. Beiden uitgevoerd met 8,4 inch kleuren touchscreens met herkenbare 

iconen voor een snelle en eenvoudige navigatie en overdracht van informatie.

De NEKSIA inslijpmachine maakt gebruik van een aantal nieuwe technieken 

die afgestemd zijn op de nieuwste glasmaterialen en multicoating. Zo bezit 

het Edging Assisted System (EAS); een uniek stukje software dat slijpdruk 

optimaliseert. Dit systeem calculeert de optimale slijpsnelheid aan de hand 

van materiaal, vorm en dikte. Hierdoor wordt een efficiënte procestijd 

en hoogwaardige slijpkwaliteit gewaarborgd. Het EAS systeem voorkomt 

cylinder-asverdraaing.

NEKSIA is dè moderne oplossing voor uw inslijpwensen, biedt een efficiënte 

workflow en de zekerheid van een constante en hoogwaardige kwaliteit van 

uw dagelijks inslijpwerk.
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De oplossing voor kwalitatief en efficiënt slijpwerk

Slijpen Groeven Facetteren Afzoeten Polijsten Boren

NEKSIA Classic

NEKSIA

NEKSIA Drill

Tracen Vorm- 
verandering

Database Centreren Automatisch 
Centreren

Automatisch 
Opblokken

NEKSIA TCB

NEKSIA TCB Auto

NEKSIA wordt gecombineerd met twee modellen Tracers / Centreer/Blocker Unit:

Het NEKSIA slijpsysteem is in verschillende combinaties verkrijgbaar, zodat uw keuze perfect past bij uw persoonlijke wensen en opties. 

Voor elke werkplaats een geschikte NEKSIA slijpmachine
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Triplets, de betaalbare maatwerkoplossing 
Triplets is dè betaalbare maatwerkoplossing op het gebied van inslijpapparatuur van Essilor Instrumenten Divisie. Triplets 

bestaat uit drie modules: de tracer-, centreer en opblok- en inslijpmodule. Met keuze uit negen instrumenten binnen deze drie 

modules wordt u de optimale flexibiliteit geboden met een inslijpsysteem naar uw werkgewoonten, wensen en eisen. Natuurlijk 

heeft u een perfecte “first-time-fit”, 

automatische facetpositie, handmatig 

aanpassen van facet en EAS-cyclus. U 

kunt Triplets combineren met de JESS 

D slijpautomaat met boorunit of juist 

kiezen voor de basisfuncties van de 

Jessie. Wilt u meer informatie over 

de opties en toepasbaarheid voor 

uw werkruimte? Kijk dan op onze 

website of vraag uw accountmanager 

voor een afspraak of demonstratie in 

onze showroom in Diemen. 



NIEUW! Drie heldere opties 
voor uw refractie-unit
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Premium refractie-unit;  
het summum in mogelijkheden

Bij het samenstellen van een nieuwe refractie-unit voor uw optiekzaak komt er veel informatie op u af en zijn er veel keuzes te 

maken. Niet alleen uw ervaring en wensen, maar ook innovaties in instrumenten en opties per instrument bepalen de mogelijkheden 

en keuzes die er zijn.

Met de introductie van drie nieuwe refractie-units presenteert Holland Optical Instruments een actuele lijn van de complete 

units; Comfort, Advance en Premium. Deze drie volledig geïntegreerde units zijn met ervaringen uit de praktijk en uiterste 

zorg samengesteld. De units geven u een snel en een compleet beeld van de mogelijkheden. Natuurlijk zijn aanpassingen 

voor uw samenstelling van de instrumenten en kleur mogelijk. De units worden geleverd inclusief volledige installatie en 

instrumententraining. Uiteraard is het ook mogelijk om de units te leasen tegen een aantrekkelijk maandbedrag.

De Premium unit is volledig 

uitgerust met de nieuwste en de 

meest innovatieve producten.  

De basis is een BLOCK unit, die 

zich kenmerkt door zijn verfijnde 

en efficiënte ontwerp en 

bijzonder duurzame uitvoering. 

Deze unit wordt opgebouwd 

met een volledig geïntegreerd 

refractiesysteem met de top 

instrumenten van Essilor en CSO. 

De Premium unit is uitgerust 

met een autophoropter, 

autorefractor keratometer, 

visusscherm en autolensmeter. 

Voor de contactlenzen is een LED 

spleetlamp met camerasysteem 

en corneatopograaf met 

traanfilm analyse geïntegreerd. 

Compleet 

ingericht vanaf:  

€ 1203,-  
p. maand

Compleet 

ingericht vanaf:  

€ 742,-  
p. maand
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Complete unit waarbij een uitstekende balans is 

gevonden tussen kwaliteit en prijs. De unit is van 

Italiaans design vervaardigd door Meccanottica 

Mazza. De met zorg uitgekozen geïntegreerde 

refractielijn is een combinatie van instrumenten van 

CSO en Shin Nippon.

De Comfort unit is opgebouwd uit een handmatige 

phoropter, projector, autorefractor, autolensmeter 

en non-contact tonometer. Het instrumentenblad 

van de unit is opgebouwd met een LED spleetlamp en 

keratometer. Kortom een complete contactlensunit 

voor een aantrekkelijke prijs.

De kern van deze unit is een Essilor refractie-unit 

die zich kenmerkt door een doordacht design. 

Bij de Advanced unit wordt de refractielijn 

opgebouwd met instrumenten van de merken 

Essilor, CSO en Shin Nippon. De uit ervaring 

gecombineerde refractielijn is volledig gekoppeld, 

waardoor efficiëntie gewaarborgd is. De unieke 

autophoropter maakt het mogelijk om snel en 

eenvoudig over te stappen naar een handmatige 

phoroptor zonder de werkwijze aan te passen. 

Uiteraard is ook de non-contact tonometer 

onderdeel van het geheel. De LED spleetlamp 

in combinatie met de corneatopograaf maakt 

de unit ook volledig uitgerust voor alle type 

contactlensaanmetingen. 

Comfort refractive-unit; 
up-to-date kwaliteit.

Advance refractie-unit; 
ultiem gebruiksgemak

Compleet 

ingericht vanaf:  

€ 567,-  
p. maand



Scherpe Actie

Neem voor meer informatie of een demonstratie in onze showroom contact op met onze accountmanagers.  
De actieperiode loopt tot 31 oktober 2014.

Vraag nú een offerte aan voor uw NEKSIA slijpautomaat èn  
ontvang een werkplaatspakket t.w.v. € 4750,- bij aanschaf.

Inclusief
gratis werk-
plaatspakket 

t.w.v.  
4750,-

Neksia 
slijpautomaat

Holland Optical Instruments

Verrijn Stuartweg 42

1112 AX Diemen

Telefoon: 020 - 569 65 55

Fax: 020 - 569 65 93

Telefoon Helpdesk: 020 - 695 09 51

E-mail: info@hoisite.nl

www.hollandopticalinstruments.nl

‘Wij zorgen voor uw heldere blik’


