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Met veel trots presenteren wij u de nieuwe Scherp. Alweer 
het 10de nummer, waarin wij u meenemen in de nieuwste 
ontwikkelingen van producten, services en promoties. Zo 
heeft u naast onze overzichtelijke website een interessant 
magazine, waarmee u zich regelmatig kunt oriënteren voor 
het realiseren van uw specifieke wensen in 2017. Harm 
Mulder en John Koekkelkoren en het HOC sales team 
adviseren u graag hoe u uw dromen voor nieuwe refractie, 
optometrie of werkplaatsapparatuur kunt verwezenlijken.  

In Scherp 10 kunt u het uitgebreide assortiment van 
refractie, contactlenzen, diagnostiek, optometrie en 
nieuwe refractieunits bekijken. Deze zijn zowel in 
design, ergonomie als communicatie perfect op elkaar 
afgestemd. Voor uw werkplaats hebben wij de keuze voor 
de Delta2 en Neksia, elk met zijn oplossingen op maat. 
Met Nidek hebben wij met de populaire RS330 OCT en  
AFC330 een perfecte keuze voor uw optometriepraktijk. 
Hierbij wordt i.c.m. OptoConnect direct een extra service 
aangeboden. 

Tevens is er in de HOI website een webshop geplaatst, 
waar u uw verbruiksartikelen, werkplaatsgereedschappen 
en klein instrumentarium efficiënt kunt bestellen. Voor de 
technische ondersteuning en service kunt u vertrouwen op 
het vakkundige team van Optic Works.

Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke introductie 
en demonstratie in de geheel vernieuwde showroom in 
Diemen. Naast de nieuwste instrumenten kunt u ook kennis 
maken met b.v. BBGR en Nikon brillenglazen, EyeDrive 
brillenglazen, Transitions, Fit2Fashion en Polaroid.  Ik wens 
u veel leesplezier met Scherp 10!

HOI MAAKT OPTIEK
GEWELDIG!

Rob van Groeningen
Directeur HOC & HOI
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ONDERSCHEIDEND 
VERMOGEN MET 
OPTOMETRIE

UITGELICHT OPTOMETRIEPRAKTIJK
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OPTOMETRISCHE 
INTEGRATIE
Het OptoConnect 
softwarepakket 2.0 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 
declaratiesysteem inéén. Het 
versterkt uw rol in oogzorg 
door het vereenvoudigen en 
versnellen van de communicatie 
met uw oogzorgpartners: 
huisarts, oogarts en verzekeraar. 
Met OptoConnect verhoogt u 
eenvoudig uw  optometrische  
screeningsuren buiten de 
reguliere praktijk!

INNOVEREN 
ZONDER 
KAPITAAL
BESLAG 

De keerzijde van het investeren 
in nieuwe instrumenten is dat 
het een deel van uw cashflow 
beïnvloedt. Investeren is vaak 
een afweging tussen nieuwe 
kansen en de financiële situatie 
op dat moment. Operational 
lease stelt u direct in de 
gelegenheid uw instrumenten 
te vervangen of te upgraden 
zonder aanvullende kosten en 
bedrijfsrisico’s. Een scherp en 
vast maandbedrag verzekert u 
van de nieuwste instrumenten 
met direct financieel inzicht. 
Voor meer informatie of een 
voorstel op maat?  
Neem contact met ons op.

Ed Kloosterboer optometrist en eigenaar van Grit Optiek in Nieuwerkerk 
was toe aan een volgende stap in de professionele ontwikkeling van zijn 
optometriepraktijk.  ‘Om op hoog niveau en uiterst nauwkeurig het netvlies 
van onze klanten te kunnen vastleggen, veranderingen te monitoren en 
het dossier van de oogarts zo volledig mogelijk te completeren koos mijn 
vakkundige team voor de Nidek RS-330 OCT.’ 

‘De overzichtelijke presentatie en kwaliteit 
van de scans en foto’s zijn een hoog
waardige ondersteuning in de communicatie 
met onze oogzorgpartners en onze cliënten.’

NIDEK OCT ÒF FUNDUSCAMERA  
I.C.M. OPTOCONNECT 2.0  
plus een hoc maatwerkvoucher*

* zie colofon

‘Om ons te onderscheiden in de optiek markt 
hebben wij in 2008 er voor gekozen om ons 
uitsluitend te richten op optometrie,’ verteld  
Ed Kloosterboer. Met een team bestaande uit 
3 optometristen, een orthoptist en 2 volledig 
ingerichte refractieruimtes besloot hij geen 
standaard oogmeting meer te doen, maar 
zich uitsluitend te richten op onderscheiden
de oogzorg. ‘Vanaf januari 2016 werken wij  
met de RS330 OCT, het is een geweldige stap 
voorwaarts!’ verteld hij. ‘Het stelt ons in staat 
met hoogwaardige opnamen het dossier voor 
de oogarts zo compleet mogelijk te maken 
en die reageerden daar direct positief op. We 
kregen opeens feedback, tips, gesprekken en 
het gevoel dat ons werk zoveel serieuzer beke
ken werd. Hiermee sta je dan opnieuw op de 
kaart en dat merken we aan de drukte met de 
daaraan gekoppelde commerciële successen.’ 
De eenvoudige bediening en intuïtieve soft
ware maken de RS330 OCT ook nog eens een 
zeer gebruiksvriendelijk instrument. Kies uit 

de verschillende scan mogelijkheden en foto
opnames. Zet het instrument met de joystick 
voor het oog van de cliënt en het instrument 
neemt het over. De uitlijning en optimalisatie 
gaan volledig automatisch gevolgd door de 
gekozen opnamen. Dat maakt deze OCT zeer 
gebruiksvriendelijk. De power PC met NAVIS 
software zorgt voor een snelle verwerking van 
de scans en foto’s. ‘De resultaten kunnen hier
door snel en overzichtelijk worden gepresen
teerd aan huis en oogarts om onze analyse 
te ondersteunen, maar ook aan onze cliënten. 
Zij kunnen in hun eigen woonplaats, op zeer 
korte termijn een afspraak maken en meteen 
inzicht krijgen in de onderzoeksresultaten. Dit 
werkt drempelverlagend en wordt als prettig 
ervaren. Wij kunnen ons geen onderzoek zon
der de Nidek RS330 meer voorstellen’ aldus 
Ed Kloosterboer. ‘Mede dankzij HOI zijn wij in 
staat iedere dag opnieuw, nòg betere oogzorg 
aan te bieden.’

VOUCHER
OP MAAT 
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Dit voorjaar biedt HOI u 

verschillende nieuwe refrac

tieinstrumenten en units 

van Essilor aan.  Een kleine 

greep uit de nieuwe instru

menten vindt u hiernaast. Bij 

ontwikkeling is veel aandacht 

geschonken aan gebruikers

gemak, connectiviteit en 

vormgeving. De gehele lijn 

heeft een fris, modern èn er

gonomisch design. Zo kunnen 

instrumenten zowel stand

alone  als in combinatie een 

prachtig geheel vormen en 

een mooie aanwinst zijn in uw 

bedrijf. Deze instrumenten zijn 

onderling gemakkelijk koppel

baar en dit maakt combineren 

een stuk eenvoudiger. 

SL550L MET DS550

CORNEA 550
Bij gebruik van deze Cornea topo
graaf haalt u meer uit uw screening 
dan de reguliere topograaf.  
De Cornea 550 brengt naast de 
krommingen een viertal aanvullende 
metingen, die een nog completer 
beeld geven voor uw analyse.

De toevoeging van de hoge resolutie 
camera aan het placido disc systeem 
maakt het mogelijk om de traanfilm, 
de meiboomklieren en de pupilgroot
te nauwkeurig in beeld te brengen.

EXCLUSIEF

CORNEA 550 TOPOGRAAF 
bruto  € 8.250,-

nù €  7.450,-

plus EEN HOC VLOEISTOFFENVOUCHER*

VOUCHER 
twv € 500,-

* zie colofon

Galilei type LED spleetlamp 
behoort tot de top van de 
spleetlampen. De SL550L werkt 
met innovatief indirect LED 
verlichtingssysteem, speci
aal ontwikkelde optische 
onderdelen en straaldeler 
ingericht met de nieuwste 
hoge resolutie digitale 
camera. De DS550 CCD 
camera met 2MP levert hoog
waardige prestaties, met perfecte 
weergave, haarscherpe details en  
kleurrendering. 
De diagnostische functies wor
den regelmatig vernieuwd, mede 
dankzij samenwerking met klinie
ken en centra voor oogheelkunde. 
De LED verlichtingsbron is aan
gesloten, waarbij de uitgestoten 
warmte volledige geabsorbeerd 
wordt. De LED levensduur is meer dan 
50.000 werkuren en de kleurtempe
ratuur blijft constant in elke situatie.  

Dit vermindert het onderhoud aan het 
instrument en zorgt voor heldere en 
duidelijke foto’s met elk een vergro
tende factor. 
Zien is geloven voor de consument. 
Daarom is het vastleggen op beeld 
tijdens een diagnose een ideaal hulp
middel in een consultatie. De beelden 
onderschrijven uw diagnose. Met het 
plaatsen van een speciaal ontwikkeld 
optisch digitaal camera systeem DS550 
op uw SL550 spleetlamp is het mogelijk 
snel en eenvoudig hoogwaardige foto 
en filmopnamen te maken.
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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
board, kunnen refracties snel 
en efficiënt worden afgeno
men. Naast de CSPola600 
visusscherm is de APH550 ook 
te koppelen aan de ALM500 
en AKR550. Hierdoor onstaat 
er een soepele workflow in uw  
refractieruimte.

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.

OST250 
Met het moderne, strakke en 
bovenal ergonomische ontwerp 
combineert de OST250 alle 
functionaliteiten voor een opti
maal gebruikscomfort. Door het 
slimme ontwerp is de unit zo
wel link als rechtshandig in te 
richten. De OST250 is voorzien 
van een gemotoriseerd schuif
blad voor twee instrumenten, 

geïntegreerde LED verlichting 
met dimmer, handige ladekast 
voor pasglazen en gemotori
seerde skai lederen stoel met 
verstelbare rugleuning en hoog
laag functie. Met aandacht 
voor ergonomie combineert de 
OST250 alle functionaliteiten 
met perfect comfort.

ALM700
Deze autolensmeter is prak
tisch en intuïtief in gebruik. U 
bent verzekerd van een snelle 
en accurate meting voor alle 
brillenglazen en monturen. 
Deze lensmeter maakt gebruik 
van groenlicht, waardoor Abbe 
correctie van de gevonden 
meetwaarden niet nodig is.  
De ALM700 meet additioneel 
ook interpupillary distance en 
UVtransmissie. Tenslotte is hij  
uitgerust met touchscreen en  
extra neus steunen.



Met het uitgekiende assortiment 
van HOI voor optometrie, refractie 
en inslijpen kunt u de kwaliteit van 
uw complete oogzorg en werk
plaats verder versterken. Voor de 
juiste keuze ondersteunen wij u  
bij afwegingen als vervanging, 
aanvulling of totaalinrichting in  
uw optiekbedrijf. Met maatwerk  op
lossingen en investeringsconcepten 
kunt u zeker zijn van de juiste  
keuze. Op de pagina hiernaast 
heeft u een overzicht van de ver
schillende opties en services van  
het HOI team voor uw bedrijf.  
Elk icoon staat voor een mogelijke 
maatwerkoplossing voor u! 

Natuurlijk bieden wij verschillende 
aantrekkelijke promoties, opties 
voor inruilen van instrumenten en 
het combineren van uw investering 
met afname van HOC / Nikon bril
lenglazen. Met de Leaseconstructie 

wordt investeren aantrekkelijk  
zonder direct beslag te leggen op 
uw werkkapitaal. 

Met de support van het ervaren 
serviceteam van Optic Works wordt 
de kwaliteit en werkzaamheid van 
uw instrumenten gewaarborgd. Na 
installatie van nieuwe instrumenten 
staan zij samen met het HOI team 
klaar voor de training en instructies. 
Met de nieuwe webshop bieden wij 
de service voor het eenvoudig en 
efficiënt bestellen van de gebruiks
artikelen, kleine gereedschappen en 
meubels. 

Wij demonstreren u graag de 
nieuwste instrumenten, werk
plaatsapparatuur en services in onze 
showroom in Diemen!

www.hollandopticalinstruments.nl

                       

MAATWERK

HELDER 
ADVIES

Een nieuw gezicht bij HOI
Voor de regio Noord, West en Oost  
Nederland heeft HOI een nieuw gezicht.  
John Koekkelkoren heeft de afgelopen 
periode met veel enthousiasme de start 
als accountmanager gemaakt. John heeft 
ruime kennis en ervaring opgedaan in de 
optiekbranche, zowel bij gerenommeerde 
optiekbedrijven als bij één van de 
glasleveranciers. Naast zijn werkzaamheden als 
opticien en accountmanager heeft hij 8 jaar 
een inslijplab gehad. U kunt er van op aan dat 
John zich kan inleven in uw bedrijfssituatie en 
kan adviseren met maatwerkadvies omtrent 
vraagstukken rond uw optische instrumenten.

8 - SCHERP 10  VOORJAAR 2017
   

BIJ VRAAGSTUKKEN OVER WERKPLAATS, OPTOMETRIE & REFRACTIERUIMTE
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HARM MULDER 
Accountmanager 
zuid, zuidwest  
& midden Nederland
tel: 06  12 44 88 40

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

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

INRUILEN 
Uw instrumenten inruilen 
biedt u een interessante 
korting op uw nieuwe  
aankopen.

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 nieuw 
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.

CHRISTIAN VAN HELDEN 
Sales support &  
commerciële binnendienst
tel: 020  569 65 55

JOHN KOEKKELKOREN  
Accountmanager  
noord, noordwest  
& oost Nederland
tel: 06  53 70 79 72
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Voor degene die op zoek is naar, een compacte ‘alleskunner’, met intuïtieve 
bediening is er nu de zeer betaalbare Delta2. Dit highend slijpsysteem is zeer 
gebruiksvriendelijk. Alle inslijpwerkzaamheden die nu op verschillende losse  
apparaten worden uitgevoerd  (tracen, centreren, opblocken, slijpen, groe
ven, afzoeten en zelfs boren) zijn met Delta2 in een handomdraai op één 
beeldscherm en één slijpsysteem verwerkt.

De Delta2 heeft een revolutionair geïntegreerd ”Optical Place & Trace” systeem. Dit houdt 
in dat de Delta2 alle typen demolenzen, overzetters en vormschijven, ongeacht glas
kleur of sterkte, in een handomdraai worden vertaald naar een digitale 3D vorm. De 
toevoeging van 3D curvebepaling zorgt voor een betere passing bij het monteren van het 
brillenglas. Elke first time fit bespaart u tijd in de werkplaats. Daarnaast komt door deze nieu
we technisch hoogwaardige functie de traditionele tracer en blok/ centreerunit te vervallen.  
Delta2 bespaart u tijd, ruimte en investeringskosten.

PROFITEER VAN EEN COMPACT,  
ALL-IN-ONE SLIJPSYSTEEM MET ALLE  
ESSENTIËLE FUNCTIES

OPTIMALE WERKPLAATS

DELTA 2 CLASSIC (SLIJPEN)

VANAF €  10.995,-         

DELTA 2 SLIJPEN /GROEVEN/ 

AFZOETEN/POLIJSTEN

VANAF €  13.500,-         

DELTA 2 ADDITIONELE  

BOORFUNCTIONALITEIT

VANAF €  15.995,-         

Delta2 is verkrijgbaar  
in drie verschillende  
uitvoeringen.

 OPTICAL PLACE & TRACE
  DE VOORDELEN OP EEN RIJ

  Geen slijtage van mecha
nische componenten.

  Één methode voor tracen 
van rand, nylor, en glas
brillen.

  Ruimte besparend door 
een geïntegreerde tracer, 
blok en centreerunit.

  Beperkte investering door 
het ontbreken van 1 of 2 
separate tracer/blockers.
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‘compact, snel 
en gebruiks
vriendelijk’

DELTA 2 GROEVEN/ AFZOETEN/POLIJSTEN 
EN ALM500 AUTOLENSMETER

VOUCHER 
twv € 1000,-

PERFECT FIT! 

*  zie colofon

EENVOUDIG ONLINE BESTELLEN 
Op de HOI website bieden wij een nieuwe 
service. In de toegevoegde webshop   
kunt u eenvoudig de gewenste  
gebruiksmaterialen, gereedschappen, 
werkplaatsapparatuur en meubels 
bestellen.Ter introductie zijn een aantal 
producten nu tijdelijk extra scherp geprijsd.

NIEUW

Heeft u geen inlog en wachtwoord voor  
de HOI website? Stuur een email naar 
info@hoisite.nl.   

 
-  U BENT NU TOE AAN VERVANGING VAN 

UW VERTROUWDE INSLIJPCOMBINATIE?

-  U HEEFT EEN SLIJPMACHINE DIE AL MEER 

DAN 10 JAAR TROUW ZIJN WERK DOET? 

-  U WILT SNEL WENNEN AAN DE EFFICIËNTE 

MANIER VAN INSLIJPEN? 

  OVERSTAPPEN IS HEEL EENVOUDIG! 

 
KOM NAAR DE SHOWROOM IN DIEMEN VOOR 

EEN DEMONSTRATIE OF MAAK EEN AFSPRAAK 

MET ONZE ACCOUNTMANAGERS. 

WIJ DEMONSTREREN U GRAAG DE MOGELIJK-

HEDEN DIE DE DELTA 2 VOOR U KUNNEN 

BETEKENEN.  

 

bruto  €  16.495,-

nù €  14.995,-

plus EEN HOC brillenglazen VOUCHER*

Remote edging begint bij nauwkeurig tra
cen. Besteedt u uw slijpwerk gedeeltelijk of 
geheel uit? Het beste eindresultaat en per
fecte passing bereikt u bij het doorgeven 
van zuivere meetwaarden. 
Gebruik hiervoor een geijkte mecha
nische tracer zoals de Tess; binoculair  
tracen, geheugen voor 200 vormen met een 
aan te passen tracestylus.



HOC is uw partner voor zowel kwalitatief hoogwaardige BBGR en Nikon brillenglazen, distributie van contactlens

vloeistoffen als innovatieve oplossingen voor refractie, optometrie en inslijpapparatuur. Wilt u kennismaken of  

informatie van één van deze merken en producten? Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan onze nieuwe  

showroom in Diemen.

BBGR biedt een 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 bekendste  
merken de ideale combinatie voor zelfbewuste consumenten. 

HOI heeft met een compleet assortiment van kwalitatief hoogwaardige refractie, optometrie en 
inslijpapparatuur altijd een oplossing op maat.  

Concepten zoals Fit2Fashion Complete Pair, EyeDrive en Polaroid zijn voorbeelden van succesvolle 
promoties voor een extra (functionele) bril. 

HOC levert contactlensvloeistoffen van alle bekende merken, die u efficiënt in de webshop met  
aantrekkelijke condities bestelt.
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HOI EN HOC MAKEN OPTIEK GEWELDIG

Holland Optical Company, tel. 020 6 951 951, info@hocsite.com, www.hocsite.com 
www.nikonbrillenglazen.nl, www.hollandopticalinstruments.nl
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