
           

essilor Delta2 

vanaf €  9.995,- 

leaseprijs per maand*: € 199,- 

1
essilor Neksia 

vanaf €  23.500,- 
leaseprijs per maand*: € 518,- 

2

ALL-IN-1 OF INNOVATIEVE SLIJPCOMBINATIE

HOI maakt optiek geweldig met het complete assortiment en innovatieve concepten voor optometrie-, 

refractieruimte en werkplaats. Deze passen perfect in verschillende vormen voor het aanbieden van 

uw complete oogzorg. Naast de promoties in deze Scherp hebben wij ook voor u aanbiedingen bij het 

inruilen van uw oude instrumenten, financiering via leasing of bij een combinatie van HOC brillenglazen.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden op maat voor u? 

Maak snel een afspraak met één van onze accountmanagers.

Holland optical instruments
Verrijn Stuartweg 42 - 1112 AX  Diemen
Telefoon: 020 569 65 55 - e-mail: info@hoisite.nl
www.hollandopticalinstruments.nl

Bel of mail voor een afspraak of een Bezoek aan de showroom in diemen

essilor biedt 2 moderne oplossingen voor al uw inslijpwensen

Rob Wassenaar: 
‘U kunt vertrouwen 
op ons persoonlijk 
advies op maat’.

ALTIJD EEN  
OPLOSSING OP MAAT
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HOI is blijvend in ontwikkeling om u beter van dienst te 
zijn. Met een uitgebreid nieuw assortiment van Essilor 
Instrumenten is HOI vanaf dit najaar in staat u nieuwe 
maatwerkoplossingen en succesvolle concepten te bieden. 
In het assortiment van refractie, diagnostiek, optometrie en 
units zijn er nieuwe instrumenten beschikbaar die visueel 
en communicatief op elkaar aansluiten.

In samenwerking met OptoNet biedt HOI dit najaar de 
nieuwste ontwikkeling in software voor optometristen, in 
combinatie met een RS-330 of AFC-330 van Nidek, een 
totaal concept om nog meer uit uw optometriepraktijk te 
halen. Wij zijn er trots op dat we deze nieuwe instrumenten 
in een vernieuwde showroom kunnen demonstreren. Hier 
kunt u alle mogelijkheden en combinaties ervaren. 

Onze aandacht gaat niet alleen naar een passende 
oplossing voor uw praktijk. Vanaf dit najaar hebben wij 
een nieuw ingerichte webshop waar u consumabels, 
werkplaatsgereedschappen en klein instrumentarium kunt 
bestellen. Voor professionele ondersteuning en service 
kunt u vertrouwen op het vakkundig team van OpticWorks.

Bent u nieuwsgierig geworden? In deze editie van Scherp 
leest u meer over al deze nieuwe ontwikkelingen. Voor 
een persoonlijke demonstratie van de verschillende 
instrumenten en concepten nodigen wij u graag uit voor 
een bezoek aan onze showroom. Natuurlijk verwelkomen 
wij u ook graag op onze stand op het Centrop Sales.

HOI MAAKT OPTIEK
GEWELDIG!

rob van Groeningen
Directeur HOC & HOI

COLOFON JAARgANg 6, NR 9 – NAJAAR 2016. SCHErP VeRschiJNt tWee keeR peR JAAR. OplAge 10.000.  rEDACTIE &  
COörDINATIE hOi - MAROeskA NelisseN. ArT & VOrMGEVING stUDiO F. cONcept & DesigN.  DrUKKErIJ kOOpMANs.
Aanbiedingen zijn geldig tot en met 31 december 2016. Vraag naar de voorwaarden aan uw HOI accountmanager.*Lease aanbiedingen zijn op basis van 60 maanden 
financial lease. ** Met de KIA regeling kunt u tot 28% van de investeringswaarden van nieuwe bedrijfsmiddelen aftrekken. De berekende investeringsaftrek is de 
maximale aftrek bij aanschaf van dit product. De kleinschaligheids investeringsaftrek is per situatie verschillend. Wij adviseren u contact op te nemen met uw accountant 
of de belastingsdienst om uw situatie hiervoor te beoordelen. 
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zelf inslijpen 
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Tess Tracer
Of u nu een tracer zoekt om in 
uw werkproces te integreren, 
een tracer zoekt voor remote 
bestellingen of een verfijnde 
tracer voor remote edging, 
dan is de Tess tracer het 
perfecte instrument. Dankzij 
de uitmuntende kwaliteit, is 
het mogelijk om alle monturen 
binoculair te tracen. Met een 
gebruiksvriendelijke robuuste 
vormgeving en gepatenteerde 
technologie geeft de Tess tracer 
hoogwaardige en verfijnde 
resultaten. De Tess tracer is 
eenvoudig te koppelen aan 
de Delta2.

Online inzichT in uw 
slijpwerk 
De overweging voor een nieuwe 
slijpmachine begint altijd met 
de vraag: zelf inslijpen of 
uitbesteden? Het inslijpen van 
de brillenglazen is een belangrijk 
onderdeel van het optiekvak. 
Hier kunt u het verschil maken 
in service en kwaliteit. Maar wat 
kost dit? Is remote of extern 
inslijpen niet makkelijker en 
goedkoper? Om te bepalen wat 
in uw situatie de beste keuze 
kan zijn heeft Holland Optical 
Instruments een handige online 
calculator ontwikkeld. Bezoek 
www.uwwerkplaats.nl en in 
een paar minuten geeft deze 
calculator meer inzicht in de 
verschillen van remote, extern 
inslijpen of zelf inslijpen met de 
Delta2 in uw situatie.

slim en    
zelf inslijpen met  
de essilor delta2

UITGELICHT DELTA2

Het ergonomische compacte model met een fris eigentijds design 
maakt van de Delta2 een representatieve ondersteuning in uw 
werkplaats. Met deze slijpmachine kunt u gelijktijdig slijpen, optisch 
tracen en opblokken door de ingebouwde blokmodule. Delta2 is 
uitgerust met een 8,4 inch kleuren touchscreen en de vertrouwde 
interface van Essilor slijpmachines. Met de intuïtieve interface is het 
eenvoudig van het ene naar het andere menu te wisselen. Hierdoor 
creëert u een parallelle workflow en kunt u snel en efficiënt tot wel  
6 brillen in een uur inslijpen. 

‘comfortabel, ergonomisch en eenvoudig 
werken met een all-in-one slijpoplossing‘ 

-   Keuze uit verschillende configuraties 
(standaard/groeven/afzoeten/polijsten 
en booroptie)

-  3D Optical Shape Trace technology 
-  Te combineren met Essilor Tess Tracer
-  In niet meer dan 6 seconden optisch 

tracen 

Dit compacte slijpsysteem met ingebouwde blokmodule is de ruimtebesparende,  
veelzijdige oplossing voor uw inslijpwerk.

      

essilor Delta2 G/a iNslijpcombiNatie 
+ alm500 autoleNsmeter  

 van € 16.400,-  voor  € 13.950,- 

leaseprijs per maand*: € 265,- 

investeringsaftrek 28%**: € 3.906,-

-  Paralaxvrij centreren door middel van 
de ingebouwde camera 

-  Afzoeten van voor- en achterzijde van 
het brillenglas

-  Boorfunctie met optie voor aanpassing 
boorhoek

-  Database voor 500 vormen, met 
uitbreiding tot 1000

* & ** zie colofon
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Vanaf dit najaar biedt HOI 

u het complete assortiment 

van refractie-instrumenten 

en units van Essilor aan. Hier 

is veel aandacht geschonken 

aan gebruikersgemak, 

connectiviteit en vormgeving. 

De gehele lijn aan instrumen-

ten heeft een fris, modern èn 

ergonomisch design. Zo kun-

nen de instrumenten zowel 

stand alone  als in combinatie 

een prachtig geheel vormen 

en een mooie aanwinst zijn 

in uw bedrijf. De instrumen-

ten zijn onderling gemakkelijk 

koppelbaar, dit maakt combi-

neren een stuk eenvoudiger. 

Een kleine greep uit de nieu-

we instrumenten vindt u hier. 

Nieuwsgierig? Kijk dan op 

onze website of maak een af-

spraak voor een demonstratie 

in de nieuwe HOI showroom.

aph550
Deze hoogwaardige automati-
sche phoropter voor subjectieve 
oogmeting met groot gezichts-
veld combineert snelheid en 
comfort. Met de vergaande 
automatische bediening via 
het intuïtief bedienbaar key-
bord, kunnen refracties snel en  
efficiënt bij de patient worden 
afgenomen. Daarnaast biedt 
de APH550 de mogelijkheid 
om deze te koppelen aan de 
ALM500 en CSPola 600. 
Hierdoor onstaat er met de 
APH550 een soepele workflow 
in uw refractieruimte.

cspOla 600
Dit gepolariseerd visusscherm 
is standaard voorzien van een 
ruim aanbod van visustesten. 
U bepaalt de visustesten en de 
testvolgorde, voor testafstan-
den van 1,5 tot 8 meter. Deze 
kunt u zelf naar wens inpro-
grammeren. Het 24 inch full 
HD beeldscherm heeft hoge 
resolutie voor een gedetailleer-
de weergave. De CSPola 600 
is koppelbaar met de APH550  
autophoropter.

akr550
Deze automatische refracto-
keratometer biedt een snelle en 
objectieve oogmeting en meet 
de centrale en perifere (5 
puntsmeting) cornea krom-
mingen. Met de 3D joystick en 
auto-shoot functie is de AKR550 
eenvoudig en snel te bedienen. 
De meetgegevens zijn af te le-
zen van het kantelbare 5,7 inch 
LCD scherm, en de geïntegreer-
de printer drukt deze eenvoudig 
af. De AKR550 is probleemloos 
te koppelen aan de APH550  
autophoropter. 

OsT100
Met het moderne en compacte  
design is de OST100 ideaal voor 
kleine refractieruimtes. Door slim 
ontwerp is deze unit voor zo-
wel links, als rechtshandige in te 
richten. De OST100 heeft een 
schuifblad met plaats voor twee 
instrumenten, geïntegreerde 
LED verlichting en een gemo-
toriseerde ergonomische skai  

lederen stoel. Met aandacht voor 
ergonomie combineert de OST100 
alle functionaliteiten voor optimaal 
gebruikerscomfort. Arm- en voet-
steunen zijn optioneel verkrijgbaar.

aTnc550
Deze automatische non-contact  
tonometer meet de oog-
druk middels luchtdruk zon-
der contact met het oog te 
maken. Door de auto- shoot 
functie voert de ATNC550  
de meeting snel en accuraat uit.  
De veiligheidsstop voorkomt 
contact met het oog. Het smart 
puffing control systeem met 
een minimale luchtdruk biedt 
de patiënten maximaal comfort 
tijdens de meting. De meetge-
gevens zijn af te lezen van de 
geïntegreerde kantelbare 5,7 
inch LCD scherm.

alM500
De ALM500 is praktisch 
en intuïtief in gebruik. Met 
deze automatische lens-
meter bent u verzekerd 
van een snelle en accurate 
meting voor alle lenzen en 
monturen.

- Chober Test
- Stralenkrans
- Vergelijkingstest
- Contrasttest
- Ishihara
- Amslergrid test
-  Landoldringen; E-Haken, 

Letters, C-Test, symbolen

ExCLUSIEF
aph550 + cspola 600 + alm500 

 van € 14.750,-  voor  € 10.995,- 

leaseprijs per maand*: € 205,- 

investeringsaftrek 28%**: € 3.078,-

* & ** zie colofon
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H
OI biedt een uitgekiend 
assortiment instrumen-
ten voor optometrie,
refractie en inslijpen, 
voor het ontwikkelen  

innoveren of versterken van de
oogzorg die u wilt bieden.

HOI ondersteunt u bij uw afweging 
voor vervanging, aanvulling of
totaalinrichting in uw optiekbedrijf. 
Met de maatwerkoplossingen en
succesvolle concepten van HOI kunt 
u zeker zijn dat u de juiste keuze 
maakt. Ook bij aanschaf denkt 
HOI met u mee: met aanbiedingen, 
diverse kortingsmogelijkheden 
(zoals bij het inruilen van oude 
instrumenten, of een combinatie 
aanbieding met brillenglazen van 

HOC) en financieringsoplossingen. 
Uw succes en tevredenheid is ons 
doel. Daarom staat service bij HOI 
hoog in het vaandel. Het is een 
gevoel dat u overhoudt na elk  
contact. Serieus, snel en accuraat 
geholpen worden, maar ook 
flexibel en oplossingsgericht mee- 
denken, maakt dat HOI u verder  
kan helpen naar een volgend  
niveau.

Na implementatie staat HOI voor 
u klaar met instrumenttrainingen 
en een ervaren professioneel 
serviceteam voor al het onderhoud 
en calamiteiten.

Daarnaast bestelt u vanaf deze  
zomer snel en eenvoudig de  
verbruiksartikelen, werkplaats-  

en refractiematerialen op de HOI 
webshop. Hierdoor kunt u met uw 
bestaande en nieuwe instrumenten 
zorgeloos en efficiënt werken  en 
uw aandacht richten op uw consu-
menten.

Wilt u gebruik maken van de HOI 
webshop? Vraag een persoonlijk 
wachtwoord aan via  
info@hoisite.nl. 

www.hollandopticalinstruments.nl

MAATWErK

harM Mulder 
Accountmanager 
Regio: zuid, zuid-west  
& midden Nederland
tel: 06-12448840

leasen
Met leaseconcept op maat 
kunt u innoveren met 
nieuwe instrumenten zonder 
grote investeringsrisico’s.

cOMBineren 
De aankoop van nieuwe 
instrumenten in combinatie 
met HOC brillenglazen biedt 
u nog meer voordeel!

inruilen 
Uw oude instrumenten inrui-
len biedt u een interessante 
korting op uw aankoop.

adVies Op MaaT  
Onze accountmanagers 
denken met u mee voor een 
passende oplossing.

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

 
HOI geeft u 
helder advies bij 
vraagstukken over 
uw werkplaats, 
optometrie en 
refractieruimte.

rOB wassenaar 
Salesmanager
Regio: noord, noord-west  
& oost Nederland
tel: 06-53707972

chrisTian Van helden 
Sales support &  
commerciële binnendienst
tel: 020-5696555

Online BesTellen 
De meest reguliere 
verbruiksartikelen bestelt u 
eenvoudig en snel op de 
HOI webshop.

OccasiOn
Klein budget, maar toch een 
instrument nodig? HOI heeft 
altijd occasions op voorraad. 
Vraag ernaar!

ALTIJD EEN  
OPLOSSING 

OP MAAT
serVice 
Met service van Optic Works 
kunt u vertrouwen op de 
continuïteit van uw  
apparatuur. 
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nidek rs-330 duOscan
De RS-330 DuoScan OCT is een combinatie 
tussen een HD OCT en funduscamera met 
FAF mogelijkheid. Deze OCT kenmerkt zich 
door een zeer eenvoudige bediening waar-
bij de opnames zonder problemen door al 
uw medewerkers gemaakt kunnen worden. 
U kiest eenvoudig voor de scan en foto 
die u wilt maken. Zet het instrument met 
de joystick voor het oog en het instrument 
neemt het van u over. De uitlijning en opti-
malisatie gaat volledig automatisch gevolgd 
door de gekozen opnamen. De power PC 
zorgt voor een snelle verwerking van de 
scans en foto’s. Door gebruik van NAVIS 
software blijven foto’s van uw huidige data-
base beschikbaar.

EENVOUDIG TE BEDIENEN
- Funduscamera en OCT inéén
- Uw huidige foto’s blijven beschikbaar
- Zeer snelle verwerking van scans en foto’s
 

nidek aFc-330 FunduscaMera 
De AFC-330 auto-funduscamera heeft een 
ingebouwde CCD camera die hoogwaar-
dige beelden vastlegt. Met de ingebouwde 
microcomputer beheert u de vastgelegde 
beelden. Een koppeling met een externe 
computer is daarom niet noodzakelijk. Op 
het kantelbare kleuren touchscreen loopt 
u door het intuïtieve menu en voegt u 
gemakkelijk patiënteninformatie toe aan de 
opnames. Het compacte formaat van deze 
auto-funduscamera vergroot uw flexibiliteit 
en efficiëntie van uw praktijk.

COMPACT, SNEL EN GEBrUIKSVrIENDELIJK
- CCD camera 
- Als stand allone inzetbaar 
-  NAVIS software voor eenvoudige beheer 

van opnames en patiëntgegevens met 
extern gekoppelde pc

Het optometristen netwerk, OptoNet, is een organisatie opgezet  
“voor en door optometristen” om oogzorg te verbeteren, wachttijden te  
verkorten en de oogzorg betaalbaar te houden. OptoNet heeft een uniek      
programma ontwikkeld dat deelnemers geaccrediteerde opleidingen, 
toegang tot diverse interessante verdienmodellen èn het OptoConnect 
softwarepakket biedt.

Met het OptoConnect 
softwarepakket van 

OptoNet zet u de volgende 
stap met uw optometrie-
praktijk. 

OptoConnect software 
stelt u in staat vanuit uw 
praktijk efficiënt en effectief 
de verbinding te maken 
met uw oogzorgpartners. 
Het biedt u een beveiligde 
informatie-uitwisseling, 
autorisatie en declaratiesys-
teem inéén. Het versterkt 
uw rol in oogzorg door het 
vereenvoudigen en versnel-
len van de communicatie 
met uw oogzorgpartners: 
huisarts, oogarts en ver-
zekeraar. Hiermee kunt 
u uw additionele opto-
metrische screeningsuren 
buiten de reguliere prak-
tijk verhogen en met de 
autorisatie van oogarts 
de optische zorgmiddelen 
direct gedeclareerd aan uw 

consumenten aanbieden. 
In deze werkwijze kunt u 
de huisartsen van dienst 
zijn, alsmede de patiënten 
die bij u komen met een 
zorgvraag. Als zelfstandig 
werkende paramedicus 
kunt u bovendien online 
beschikken over de assis-
tentie van oogartsen op het 
moment dat u dat nodig 
vindt. Met OptoConnect 
ondersteunt u uw diagnose, 
als nodig, met een medisch 
advies, of indicatie van de 
oogarts. U koppelt uw be-
vindingen terug. Daarnaast 
regelt u met de onder-
bouwde zorgaanvraag de 
declaratie bij de verzeke-
ring. OptoNet declareert 
namens u de voorgeschre-
ven therapeutische lenzen 
of hulpmiddelen of consult.

OptoConnect is koppelbaar 
aan bijna alle winkel-
automatiseringssystemen 

en biedt een door OVN 
goedgekeurde en veilig 
beoordeelde connectie. 

MET OPTONET vErSTErkT u 
uw OPTOMETrIEPrAkTIJk

OPTIMALE OPTOMETrIEPrAKTIJK

‘Optoconnect 
vergroot uw 
connectiviteit’

NiDek rs-330 DuoscaN oct 

+ 3 jaar optocoNNect 2.0 Gratis

softwarepakket ter waarde van: € 3.765,- 

        

NiDek aFc-330 FuNDuscamera  

+ icare haNDhelD toNometer  

+ 1 jaar optocoNNect 2.0

 van € 23.750,-  voor  € 18.250,- 

leaseprijs per maand*: € 345,- 

investeringsaftrek 28%**: € 5.110,-

optocoNNect   
soFtwarepakket 2.0

€  1.255,- per jaar

-  Vereenvoudigt uw 
samenwerkings verbanden

-  Verhoogt uw optometrische  
uren

-  Verbreedt uw diensten

10 -scHerp 9  najaar 2016

* & ** zie colofon

HOI 
aanbod


