
Lensplan

ZACHTE 
CONTACTLENZEN

Voordelen
Naast de zekerheid over je oogzorg en lenzen, 

biedt ons Lensplan extra voordelen:

Markt 19

4531 EP Terneuzen

sales@hennocysouw.nl

0115 – 616 113

*deze voorwaarden zijn alleen geldig voor 

Lensplan deelnemers.

10%

25%

10%

10%

korting op aanschaf eerste set lenzen

montuurkorting bij de aanschaf van een 

complete bril

korting op een zonnebril

Een reserve bril vanaf €115,-

Permanente oogzorg

korting op lensvloeistof  



Ons Lensplan

Prijzen

Ben je geïnteresseerd 
in ons Lensplan? Neem 
dan contact met ons op! 

Het Lensplan van Henno Cysouw kijkt 
verder is als een abonnement, je betaalt 

elke maand een vast bedrag voor je 

lenzen inclusief periodieke controles. 

Deze controles worden altijd uitgevoerd 

door één van onze gediplomeerde 

contactlensspecialisten. 

Bovendien heb je ook recht op onze 

Lensplan-Voordelen. Bij de start van je 

Lensplan betaal je de eerste set lenzen 

en eventuele aanpaskosten, in dezelfde 

maand start ook de automatische incasso. 

Voordat wij je een lens kunnen adviseren, 

is er een aanpassing nodig. Tijdens deze 

aanpassing kijken wij naar de gezondheid 

van je ogen, je leefstijl en wensen. 

Zachte Contactlenzen 
Zachte contactlenzen zijn gemaakt van flexibel materiaal 

en daardoor zeer comfortabel om te dragen. Ze zijn niet 

voor niets erg populair! Er zijn drie verschillende systemen 

voor zachte contactlenzen: 

• Maandlenzen - Deze lenzen vervang je elke 

maand, verkrijgbaar in zowel de traditionele 

uitvoering als maatwerk. 

• Twee weeks lenzen - De naam zegt het al, deze 

lenzen vervang je elke twee weken. 

• Daglenzen - De meest ideale zachte lens, ze zijn 

namelijk zeer hygiënisch in gebruik. Mede dankzij 

het snelle vervangsysteem zijn deze lenzen uitermate 

geschikt voor bijvoorbeeld sporten en vakanties. 

 
Wat is dat nu eigenlijk, sferisch, 
torisch en multifocaal? 
Sferisch
Sferische contactlenzen corrigeren bij- of verziendheid. Ze 

zijn dus geschikt wanneer je één sterkte hebt om scherp te 

kunnen zien. Sferische lenzen zijn de meest voorkomende. 

Torisch
Torische lenzen zijn nodig om een cilinderafwijking te 

corrigeren. Een cilinderafwijking, ook wel astigmatisme 

genoemd, wordt veroorzaakt door onregelmatigheden van 

het hoornvlies en/of ooglens. Dit komt vaker voor dan je 

wellicht denkt. Doordat de kromming horizontaal anders

is dan verticaal, wordt het beeld niet precies op het netvlies 

afgebeeld. In een torische lens zijn er horizontaal en 

verticaal dus twee verschillende sterktes aanwezig, zo komt 

het beeld goed op het netvlies terecht en kan je scherp zien. 

Multifocaal 
Wanneer de kleine lettertjes op korte afstand wat minder 

duidelijk worden, dan is een multifocale lens een optie. 

Deze lens maakt het mogelijk dat je op alle afstanden 

goed kunt zien. 

Sferisch 

Daglenzen   v.a. €31 p/maand

Twee-weekslenzen  v.a. €26 p/maand

Maandlenzen  v.a. €18 p/maand 

Torisch

Daglenzen  v.a. €47 p/maand

Twee-weekslenzen v.a. €33 p/maand

Maandlenzen  v.a. €24 p/maand

Multifocaal

Daglenzen   v.a. €49 p/maand 

Deze prijzen zijn inclusief oogzorg en exclusief 

lenzenvloeistof. Zie onze voordelen!

Oogzorg

Halfjaarlijkse controle  €  22,50

Second opinion   €  50,00

Aanpassing 

Enkelvoudig    €  65,00

Multifocaal   €105,00

Lens naast bril   €  50,00

Heraanpassing   €  40,00


