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Met veel trots presenteren wij editie 11 van SCHERP, 
het informatieve magazine van HOI, hierin nemen we 
u graag mee in de ontwikkeling van onze instrumenten, 
inslijpapparatuur, services en promoties. Zo heeft u naast 
de overzichtelijke website inzicht in de mogelijkheden 
voor het invullen van uw specifieke wensen voor de 
komende periode. Ons sales team adviseert u graag hoe 
u uw dromen voor de nieuwe refractie-, optometrie- of 
werkplaatsapparatuur kunt verwezenlijken. 

Met de verschillende maatwerkoplossingen en aantrek  -  
kelijke investeringsconcepten, kunt u voor het  verwezenlijken 
van uw plannen in 2017 zeker zijn van het juiste advies. Zo 
bent u bijvoorbeeld met financial lease verzekerd van een 
scherp en vast maandbedrag met direct financieel inzicht. 

HOI introduceert in deze editie twee innovatieve producten; 
-  De WAM700 Wave Analyzer, dé nieuwe basis voor een 

complete anamnese waarmee u eenvoudig het glas- en 
contactlensadvies optimaal visueel in kaart kunt brengen. 

-  De Neptune, een innovatief filter- en water recycle  
systeem voor uw slijpautomaat waarmee u dagelijks al 
snel 150 liter water bespaart!

Wij nodigen u graag uit voor een introductie en uit- 
gebreide instrumenten demonstratie in onze showroom in 
Diemen. Ons sales team staat klaar voor advies op maat. 
Wij wensen u veel leesplezier met Scherp 11.

HOI MAAKT OPTIEK
GEWELDIG!

Rob van Groeningen
Algemeen Directeur
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UITGELICHT OPTOMETRIEPRAKTIJK

WAM700 WAVE ANALYZER
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CONTACTLENS 
AANPASSING

SLIM INVESTEREN MET 
LEASING 
In samenwerking met De 
Lage Landen hebben wij 
leaseconcepten op maat 
ontwikkeld waarmee u de 
volledige vrijheid heeft zich te 
focussen op het ondernemen 
én u de mogelijkheid te bieden 
direct te beschikken over de 
nieuwste en meest geavanceerde 
instrumenten. Dit concept 
kan worden gecombineerd 
met een serviceovereenkomst 
waarmee u wordt ontzorgt 
bij onverwachte kosten zoals 
onderhoud en reparatie. 
U kunt ook uw leasetarief 
aantrekkelijker maken door te 
kiezen voor een combinatie van 
HOC / Nikon brillenglazen

VISUELE STRESS
Gespannen of vermoeide ogen 
als gevolg van overmatige 
blootstelling aan invloeden van 
blauw licht zijn niet meer weg te 
denken uit onze maatschappij. 
Met de Wave Analyzer 
kunt u de pupilfluctuatie en 
toenemende gevoeligheid voor 
verstrooiing helder in kaart 
brengen. Zo demonstreert u 
uw klant de mogelijke effecten 
op lange termijn. Hieruit heeft 
u voldoende onderbouwing 
voor een helder en visueel 
ondersteund advies (zoals bijv. 
Nikon Master multifocaal of 
Home&Office, aangevuld met 
Nikon Seecoat Blue UV).

Efficiënte screening voor eerstelijns oogzorg

DAG EN NACHT ZIEN
Door de combinatie aberro- 
metrie en pupillografie toe te 
passen in een simulatie kunt 
u niet alleen gevoeligheid 
voor nachtmyopie aantonen, 
maar ook de klantbehoefte 
aantoonbaar in kaart brengen. 
Gebruik de Wave Analyzer 
hierbij als visuele simulatie 
voor uw advies van een extra 
kijkoplossing. (bijv. Eyedrive 
brillenglazen)

Benadruk en onderbouw 
uw consult met de visuele 
ondersteuning, welke wordt 
gevormd door de combinatie 
van topografie en pachymetrie. 
Door de nauwkeurig verkregen 
dimensies van het hoornvlies 
vormt dit een belangrijke basis 
voor uw contactlensadvies en 
analyse van astigmatisme.

* & ** zie colofon

In een snel veranderende markt, waar efficiency, snelheid en technologie centraal 
staat, combineert de Wave Analyzer zeven individuele metingen in slechts één 
instrument. 
Naast de visuele simulaties waarmee u de oorzaak van nachtzichtproblemen, lichtgevoeligheid, 
diffuuslicht ervaringen en visuele stress verklaart, constateert u ook vanuit de kwalitatieve 
onderzoeksresultaten snel glaucoom, macuala degeneratie, keratoconus, en cataract. Deze 
onderzoeksresultaten worden voor zowel het rechter- als het linkeroog in slechts 90 seconden in 
1/100 dioptrie vastgesteld middels de volgende Wavefront toepassingen;

BIJ AANSCHAF VAN EEN WAM700 EEN 
NIKON KEYMISSION TWV. 449,00 EURO  

- Autorefractie
- Keratometrie
- Topografie
- Non-contact Tonometrie

- Pachymetrie
- Scheimpflug scan
- Pupillografie
- Aberrametrie



6 -SCHERP 11  NAJAAR 2017 

Met zorg stelt HOI een op-

timale configuratie voor u  

samen welke perfect aansluit 

op uw wensen en eisen. De 

gehele lijn van beschikbare in-

strumenten van HOI is volop 

in ontwikkeling waarbij veel 

aandacht wordt geschonken 

aan gebruikersgemak, con-

nectiviteit en vormgeving. 

Deze lijn heeft een fris, ei-

gentijds design welke zowel 

stand-alone als gecombineerd 

een prachtige aanwinst is voor 

uw bedrijf. De instrumenten 

zijn onderling gemakkelijk te 

combineren wat de workflow 

in uw bedrijf bevordert. 

CSPOLA600
Dit gepolariseerde visusscherm 
is standaard voorzien van een 
ruim aanbod van visustesten. 
U bepaalt de visustesten en de 
volgorde voor testafstanden van 
1,5 tot 8 meter. Deze kunt u zelf 
naar wens programmeren. Het 
24 inch full HD beeldscherm 
heeft hoge resolutie voor ge-
detailleerde weergave. De 
CSPola600 is koppelbaar met de 
APH550 phoropter.

WORK  
FLOW

APH550
Deze hoogwaardige automati-
sche phoropter staat samen met 
het CSPOLA600 visusscherm ga-
rant voor snelle, nauwkeurige, 
comfortabele maar bovenal be-
trouwbare refracties. Het 24 inch 
full HD beeldscherm is geheel 
naar wens te programmeren. 
Daarbij is deze refractielijn van 
Essilor-Instruments draad-
loos koppelbaar met o.a. de 
autolensmeters ALM500 en 
ALM700, autorefractor AKR550 

* zie colofon

en Wavefront analyzers  
voor een optimale work-
flow.

NIDEK RS-330 DUOSCAN
DE PERFECTE COMBINATIE VOOR  
INNOVATIE EN PRESENTATIE!
-  OCT met ingebouwde  

Funduscamera
-  Zeer snelle verwerking van  

HD scans en foto’s
 -  Volledig automatische bediening 

met 3D autotracking
 -  Voorzien van FAF (auto  

fluorescentie functie)

VOUCHER
OP MAAT 
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OST250 
Met aandacht voor ergonomie 
combineert de OST250 alle 
functionaliteiten voor optimaal 
comfort. Deze moderne, strak-
ke en bovenal ergonomische 
unit is een aanwinst in uw re-
fractieruimte. Door het slimme 
ontwerp is de unit zowel links- 
als rechtshandig in te richten. 
Daarbij is de OST250 tevens 

CORNEA550
Uw complete oplossing voor 
eenvoudige contactlensaanpas-
sing en nauwkeurige diagnose. 
Haal het optimale uit uw oogon-
derzoek met deze hoogwaardige 
corneatopograaf. Naast enkel 
de krommingen in kaart te bren-
gen maakt de CORNEA550 het 
ook mogelijk om de traanfilm, 
meiboomklieren en de pupil-
grootte nauwkeurig in beeld te 
brengen voor een nog comple-
tere analyse.
 

CORNEA550 TOPOGRAAF 
bruto  € 8.250,-

nù €  7.450,-

plus EEN HOC VLOEISTOFFENVOUCHER*

VOUCHER 
twv € 500,-

SL550L MET DS550 
Uw oplossing voor een 
compleet en hoogwaardig oog-
onderzoek. Voor de consument 
is zien geloven. Daarom is het 
vastleggen op beeld tijdens een 
diagnose een ideaal hulpmid-
del tijdens uw consultatie en 
het onderschrijven van uw di-
agnose. 
Dit type Galilei Spleetlamp 
ondersteunt u perfect in uw on-
derzoek en geeft in combinatie 
met de DS550 haarscherpe 
details en kleurrendering voor 
optimale foto- en filmopnamen 
weer. 
De SL550L wordt standaard 
geleverd met de gebruiks-
vriendelijke Anaeyes(phoenix) 
software. Hierdoor commu-
niceert deze uitstekend met 
bijvoorbeeld de CORNEA550 
en werkt u eenvoudig vanuit 
één patiëntendatabase.

voorzien van een gemotoriseerd 
schuifblad voor twee instrumen-
ten, geïntegreerde dimbare LED 
verlichting, handige ladekast 
voor o.a. paslazen en een ge-
motoriseerde skai lederen stoel 
met verstelbare rugleuning en 
hoog-laag functie.

SLIM INVESTEREN MET 
LEASING 
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Met de innovatieve Neksia en de compacte alleskunner Delta2 biedt HOI u twee kwalitatief hoog-  
waardige oplossingen voor uw werkplaats. Zo kunt u vertrouwen op de meest gebruiks vriendelijke 
en productieve slijpoplossingen. Combineer deze met de voordelen van de Neptune: het nieuwste 
filter- en water recycle systeem om nog efficiënter te werken. 

EFFICIËNT ÉN MILIEUVRIENDELIJK  

OPTIMALE WERKPLAATS

Think green! Bespaar 150 liter water 
per dag! De Neptune is het nieuwste 
filter- en water recycle systeem op de 
markt en vertegenwoordigt daarmee 
de nieuwe generatie voor alle afvoer-
systemen. Doordat de Neptune 
gebruik maakt van een geslo-
ten watersysteem met dubbele 
wateropslagcapaciteit worden 
alle slijpdeeltjes ‘s nachts gefil-
terd en opgeslagen in hiervoor 
speciaal ontworpen zakken. Het 
voordeel hiervan is dat het waterver-
bruik wordt geminimaliseerd van 150 
liter tot slechts 25 centiliter per dag 
en het slijpafval niet in de riolering te-
recht komt. Waterbesparing is niet het 
enige voordeel. Door het actieve filter-

systeem wordt de kalkaanslag tot een 
minimum gereduceerd, wat scheelt 
in onderhoud van uw slijpmachine. 
Daarbij is de Neptune niet afhankelijk 

van een wateraansluiting. Hier-
door kan uw slijpmachine 

ook in de winkel geplaatst 
worden voor een extra 
klantbeleving. Er zijn twee 
modellen beschikbaar: de 

Mini voor slijpwerk tot 15 
brillen per dag en de Classic 

tot vijftig per dag. Door het com-
pacte en slimme ontwerp zijn beide 
uitvoeringen eenvoudig in een keu-
kenkastje te plaatsen en realiseerbaar 
onder elk type slijpmachine.

WERKEN IN UW WERKPLAATS
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DE OPLOSSING 
VOOR KWALITATIEF 
EN EFFICIËNT  
SLIJPWERK
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NEKSIA 
Eenvoudig, snel én efficiënt 
werken met een hoogwaar-
dig en verfijnd resultaat 
lijken soms in tegenstrijd met 
elkaar. Toch is dit alles moge-
lijk met de Neksia. Door de 
combinatie van de nieuwste 
slijptechniek en eenvoudige 
bediening is uw slijpwerk in 
een handomdraai geregeld! 
Deze innovatieve slijpma-
chine wordt gecombineerd 
met een trace-centreer-block 
unit. Beiden uitgevoerd met 

touchscreen bedieningen, 
herkenbare iconen voor 
snelle en eenvoudige naviga-
tie en informatieoverdracht. 
Hierdoor ontstaat er een 
optimale workflow waarbor-
ging van een constante en 
hoogwaardige kwaliteit van 
al uw dagelijks inslijpwerk. 

Verkrijgbaar in groeven/ 
afzoeten/polijsten, en Drill 
(inclusief boorfunctie).

NU BIJ AANSCHAF VA DELTA2 DRILL OF 
NEKSIA EEN NEPTUNE OP MAAT!

VOUCHER 
twv € 500,-

*  zie colofon

SLIJPNAUWKEURIGHEID 

OPTIMALE 

plus EEN HOC brillenglazen VOUCHER*

DELTA2
Comfortabel, ergonomisch en 
eenvoudig werken met een op-
lossing waarin alle elementen zijn 
verwerkt, worden in een hand-
omdraai op één beeldscherm 
verwerkt door de Delta2.
De Delta2 maakt gebruik van een 
revolutionair geïntegreerd ‘Op-
tical Place & Trace’ systeem. Dit 
houdt in dat de Delta2 alle typen 
demolenzen, overzetters en vorm-
schijven, ongeacht glaskleur of 
sterkte, in een handomdraai ver-
taalt naar een digitale 3D vorm. 
De toevoeging van 3D curvebepa-
ling zorgt voor een betere fitting 
bij het monteren van het brillen-
glas. Elke first time fit bespaart u 
tijd in de werkplaats. Daarnaast 
komt door deze nieuwe technisch 
hoogwaardige functie de traditio-
nele tracer en blok-/ centreerunit 
te vervallen. Delta2 bespaart u 
tijd, ruimte en investeringskosten. 

Verkrijgbaar in drie uitvoeringen; 
Classic (slijpen), groeven/afzoe-
ten/polijsten, en Drill (inclusief 
boorfunctie). 

150 L

25 cl

ZONDER NEPTUNE

=

+

+ +
+

MET NEPTUNE

=

+

+ +
+

‘Profiteer van 
een all-in-one 
slijpsysteem met 
alle essentiële 
functies’

Zowel de Neksia als de 
Delta2 maken gebruik 
van de laatste technieken 
die afgestemd zijn op de 
nieuwste glasmaterialen en 
multicoating. Zo bezitten 
beide slijpmachines 
het Edging Asisisted  
System (EAS); een stukje 
software dat de slijpdruk 

optimaliseert. Dit systeem 
calculeert de optimale 
slijpsnelheid aan de hand 
van materiaal, vorm en 
dikte. Hierdoor wordt 
een efficiënte procestijd 
en een hoogwaardige 
slijpkwaliteit gewaarborgd 
waarmee verdraaiingen 
worden voorkomen.

LEASE VANAF € 285,00



HARM MULDER 
Accountmanager 
zuid, zuid-west  
& midden Nederland
tel: 06 - 12 44 88 40

OCCASION
Klein budget, maar toch een 
instrument nodig? HOI heeft 
altijd occasions op voorraad. 

TRAINING 
Na levering volgt een ef-
fectieve gebruikerstraining. 
Zo maakt u met uw nieuwe 
instrument een snelle start. 

ADVIES OP MAAT  
Onze accountmanagers 
kunnen samen met u een 
passende oplossing samen-
stellen.

INSTALLATIE  
Levering en installatie door 
ervaren en vakkundige  
technici van Optic Works.

SERVICE 
Met service van Optic Works 
kunt u vertrouwen op de 
continuïteit van uw  
instrumenten.

ONLINE BESTELLEN 
De meest reguliere 
verbruiksartikelen bestelt 
u eenvoudig en snel in de 
nieuwste HOI webshop.

MARIJN EISINK  
Accountmanager  
noord, noord-west  
& oost Nederland
tel: 06 - 51 38 06 55

CHRISTIAN VAN HELDEN 
Sales & Services
tel: 06 -10 09 24 59

COMBINEREN 
De aankoop van nieuwe 
instrumenten combineren 
met HOC brillenglazen biedt 
nog meer voordeel!

LEASEN
Met leaseconcept op maat 
kunt u innoveren met 
nieuwe instrumenten zonder 
kapitaalbeslag.

INRUILEN 
Uw instrumenten inruilen 
biedt u een interessante 
korting op uw nieuwe  
aankopen.
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Met een uitgekiend assortiment 
instrumenten voor de optome-
trie, refractie en het inslijpen van 
brillenglazen kunt u de kwaliteit 
van uw complete oogzorg en 
werkplaats samen met HOI verster-
ken. Wij geven ondersteuning en 
adviseren u graag in uw wensen of 
vragen met betrekking tot afwe-
ging van vervanging, aanvulling, 
upgrading of totaalinrichting van 
uw optiekbedrijf. 

Met de vele opties voor maatwerk-
oplossingen en concepten voor uw 
investering, bent u zeker van de 
juiste keuze. Op de pagina hier-
naast heeft u een overzicht van de 
verschillende mogelijkheden waarin 
HOI uw bedrijf kan ondersteunen. 
Elk icoon staat voor een mogelijke 
maatwerkoplossing voor u. 
Daarnaast bieden wij verschil-
lende aantrekkelijke promoties, 

opties voor het inruilen van instru-
menten en het combineren van 
uw investering met afname van 
HOC/ Nikon brillenglazen. Met de 
leaseconstructie wordt investeren 
aantrekkelijk zonder direct beslag 
te leggen op uw werkkapitaal. Met 
de support van het ervaren ser-
viceteam van Optic Works wordt 
de kwaliteit en werkzaamheid van 
uw instrumenten gewaarborgd. Na 
installatie van nieuwe instrumen-
ten staan zij samen met het HOI 
sales team klaar voor de training en 
instructies. 

Wij nodigen u graag uit voor een 
afspraak en demonstratie van onze 
nieuwste instrumenten, werk-
plaatsapparatuur en services in 
onze showroom te Diemen!

MAATWERK

GLASHELDER 
ADVIES

EENVOUDIG EN SNEL ONLINE 
BESTELLEN, NU 10% KORTING
Na de introductie hebben opticiens 
regelmatig gebruik gemaakt van de nieuwe 
webshop van HOI. Dit is dé nieuwe service 
om snel en eenvoudig online bestellingen 
te plaatsen van verbruiksartikelen, kleine 
refractieapparatuur, gereedschappen, 
werkplaatsapparatuur en meubels. Ruim 
80% van de aangeboden producten zijn 
direct uit voorraad leverbaar. Profiteer nu 
van 10% webshopkorting met actiecode 
‘PROMOHOI’.*

VOOR UW SPECIFIEKE WENSEN EN VRAGEN MET BETREKKING TOT  
WERKPLAATS, OPTOMETRIE & REFRACTIERUIMTE

* Promotie geldig bij een besteding van meer dan 30,00 euro en geldig t/m 31-12-2017

www.hollandopticalinstruments.nl



HOC is uw partner voor BBGR en Nikon brillenglazen, oplossingen op maat voor refractie-, optometrie- en  

inslijpapparatuur en contactlensvloeistoffen. Wij nodigen u graag uit kennis te maken met de producten,  

services en communicatieondersteuning voor uw optiekbedrijf.

BBGR biedt een compleet glasprogramma met onderscheidende kijkoplossingen, die perfect 
passen in de veranderende kijkgewoonten van uw consumenten.

Nikon staat al 100 jaar voor kennis en innovatie in precisie optiek en is als één van de bekend-
ste merken de ideale combinatie voor zelfbewuste consumenten.

Holland Optical Instruments heeft met een volledig assortiment van innovatieve refractie-, 
optometrie- en inslijpapparatuur altijd een oplossing op maat.

Concepten voor uw communicatie, digitale presentaties zoals Optical Vision Center, 
Fit2Fashion Complete Pair, EyeDrive en 2de paar promoties.  

HOC levert alle contactlensvloeistoffen van de bekende merken uit voorraad, die u efficiënt 
in de webshop met aantrekkelijke condities bestelt.
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Holland Optical Company, tel. 020 6 951 951, info@hocsite.com,  
www.hocsite.com www.nikonbrillenglazen.nl, www.hollandopticalinstruments.nl
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HOC maakt optiek geweldig!

HOC is uw partner voor BBGR en Nikon brillenglazen, oplossingen op maat voor refractie-, optometrie- en 

inslijpapparatuur en contactlensvloeistoffen. Wij nodigen u graag uit kennis te maken met de producten,  

services en communicatieondersteuning voor uw optiekbedrijf.


