
REPARATIEFORMULIER/ PRIJSLIJST
www.brillencentrale.com/brilreparaties

K.v.K. NR: 02076682  |  Btw-id: NL001114270B85  |  IBAN/SEPA: NL03 KNAB 0255 3360 55   (T.n.v:  BrillenCentrale Groningen) 
K.v.K. NR: 02076682  |  Btw-id: NL001114270B85  |  IBAN/SEPA: NL23 INGB 0796 0901 49    (T.n.v: WF Rosevink) 
Telefoon: 0031 62 185 4892  of  0031 50 230 4137  | E-Mail: klantenservice@brillencentrale.com

DIT FORMULIER AFDRUKKEN, INVULLEN EN MEEZENDEN MET UW REPARATIE A.U.B.

U kunt alle reparatie en herstel opdrachten richten aan het onderstaand postadres, de verzendkosten zijn voor uw eigen rekening.
Graag dit ingevulde formulier bij de zending voegen voor een snelle afhandeling. Reparatie aanvinken en/ of zelf aanvullen a.u.b.
U dient de te repareren producten voldoende gefrankeerd (de verzendkosten zijn voor u) aan ons postadres te sturen.
Wij sturen uw reparatieopdracht als verzekerd pakketpost retour, de hiervoor geldende verzendkosten worden eveneens doorberekend.
Het versturen van brillen of andere reparatie goederen is -tenzij verzekerd verzonden- geheel op uw eigen risico.

Rekening en betaal informatie
Wij leveren offline niet op rekening,  onze facturen dienen in het vooruit te worden voldaan.
Wacht met betaling! Na ontvangst van uw order maken wij een factuur, en mailen u een betaalverzoek met betaal gegevens.
U kunt daarna uw overboeking doen ten name van BrillenCentrale Groningen op ons rekeningnummer.
Betaling a.u.b. met vermelding van het factuur/ offertenummer welke u van ons via het betaalverzoek heeft ontvangen.
Onjuist of geen e-mail adres ingevuld: dan sturen we een papieren betaalverzoek kosten hiervan bedragen € 1.65 excl. (€ 2.= incl. btw.)

Ons Postadres voor uw reparatie(s):

BrilenCentrale Groningen
Hoofdstraat 261 -3
NL-9828 PC  Oostwold Westerkwartier

Datum: ……………………………..……………………………………………………………….

Bedrijfsnaam*: ……………………………..……………………………………………………………….

Uw naam: ……………………………..……………………………………………………………….

Straat+ huisnr.: ……………………………..……………………………………………………………….

PC Woonplaats: ……………………………..……………………………………………………………….

Telefoonnr.: ……………………………..……………………………………………………………….

E-Mail adres: ……………………………..……………………………………………………………….

Referentie*: ……………………………..……………………………………………………………….

* Alleen in te vullen indien dit op u van toepassing is.

KEUZELIJST: keuze's welke op uw reparatie van toepassing zijn aub. aanvinken
Prijzen, tarieven en voorwaarden zijn te lezen op onze website;   www.brillencentrale.com/brilreparaties
Deze prijslijst met prijzen en tarieven betreffen een verwachte doorlooptijd tussen drie en ca. 10 werkdagen.
Download altijd de laatste versie van dit formulier. 
Aan oude prijslijsten en/of typefouten zijn geen rechten te ontleden.
Opticiens;  géén glazen inleveren a.u.b.  Particuliere consumenten mogen de glazen e.v.t. mee inleveren.
Wij zijn niet aansprakelijk voor glasbreuk, glasbeschadiging etc. van ingeleverde brillenglazen.

Retourzending is middels verzekerde pakketpost, de verzendkosten worden aan u doorberekend.

Voor meer informatie,  algemene voorwaarden gaat u naar onze site: www.brillencentrale.com/brilreparaties
Reparatie is nooit onzichtbaar, hier zijn wij niet verantwoordelijk voor te stellen.



versie: 01-mei-23 Blad 1/4
REPARATIE/ HERSTEL aan een kunststof of Acetaat montuur EXCL. Btw. incl. BTW

Kijk voor meer mogelijkheden op onze website www.brillencentrale.com/brilreparaties

☐ Minipad siliconen indrukpads (minifits) monteren middels twee kleine boorgaatjes 28,93€              35,00€              
☐ Stelbare RVS neuspadsteunen monteren middels parker schroefbevestiging 33,06€              40,00€              
☐ Stelbare Titanium neuspadsteunen monteren middels parker schroefbevestiging 45,45€              55,00€              
☐ Stelbare Titanium neuspadsteunen monteren middels inpers-montage vanaf… 45,45€              55,00€              
☐ Stelbare RVS neuspadsteunen monteren middels verlijming Pit-Arm systeem op acetaat brillen 33,06€              40,00€              
☐ Acetaat neuspads monteren middels verlijming of versmeling bij voorkeur op acetaat brillen 28,93€              35,00€              
☐ Kunststof, nylon of buffel montuur: Matteren 2 brillenpootjes* 14,05€              17,00€              
☐ Kunststof, nylon of buffel montuur: Matteren alleen voorfront* 14,05€              17,00€              
☐ Kunststof, nylon of buffel montuur: Matteren compleet montuur* 24,79€              30,00€              
☐ 1 Frontscharnier van een kunststof montuur vervangen 26,45€              32,00€              
☐ 2 Frontscharnieren van een  kunststof montuur vervangen 39,67€              48,00€              
☐ Breuk lassen van een kunststof Acetaat montuur middels "natte" versmelting 20,66€              25,00€              
☐ Afgebroken schroef uitboren en opnieuw van draad en een passende schroef voorzien 12,40€              15,00€              
☐ 2 Universele acetaat standaard hockey brilpootjes met flex-scharnieren 36,36€              44,00€              
☐ Permanente krul/ sport oortips aan de metalen of kunststof hockeyveren monteren 18,18€              22,00€              
☐ Ptosis maatwerk ooglidsteun RVS of Titanium vanafprijs per steun ~ 41,32€              50,00€              
☐ Spoed toeslag, reparatie opdracht binnen 1 werkdag klaar (per 1 opdracht) 16,53€              20,00€              

REPARATIE/ HERSTEL aan een metalen montuur EXCL. Btw. incl. BTW
Kijk voor meer mogelijkheden op onze website www.brillencentrale.com/brilreparaties  

☐ 1 Breuk autogeen hardsolderen van een metalen montuur 23,14€              28,00€              
☐ Toeslag voor elke extra breuk op hetzelfde montuur 8,26€                 10,00€              
☐ Vervangende onderdelen: scharnier, neuspadsteun, sluitblok enz. per stuk vanaf… 5,79€                 7,00€                
☐ Afgebroken schroef uitboren en opnieuw van draad en een passende schroef voorzien vanaf… 12,40€              15,00€              
☐ Antiallergische Acryl kleurloze spuitlak coating aanbrengen 16,53€              20,00€              
☐ Antiallergische slijtvaste kleurloze transparante kwastlak coating aanbrengen 16,53€              20,00€              
☐ Permanente krul/ sport oortips aan de metalen of kunststof hockeyveren monteren 24,79€              30,00€              
☐ Beide metalen brilpootjes omkleden met een anti-allergische krimpkous (alleen de oortips) 6,20€                 7,50€                
☐ Beide metalen brilpootjes omkleden met een anti-allergische krimpkous (de gehele brilpootjes) 12,40€              15,00€              
☐ 2 Universele nikkelvrije hockey brilpootjes (met/zonder flex-scharnieren) 36,36€              44,00€              
☐ 2 Universele nikkelvrije standaard sport/ krul brilpootjes (met/zonder flex-scharnieren) 36,36€              44,00€              
☐ Moffelen; Een RAL kleur aanbrengen op een metalen montuur of object** 53,72€              65,00€              

Moffelkleur (zie onze website): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
☐ Ptosis maatwerk ooglidsteun RVS vanafprijs ~ … 41,32€              50,00€              
☐ Spoed toeslag, reparatie opdracht binnen 1 werkdag klaar (per 1 opdracht) 16,53€              20,00€              

REPARATIE/ HERSTEL aan een Titanium montuur EXCL. Btw. incl. BTW
Kijk voor meer mogelijkheden op onze website www.brillencentrale.com/brilreparaties

☐ 1 Breuk "HF-Pulslassen" van een Titanium montuur (excl. nieuwe onderdelen) 24,79€              30,00€              
☐ Toeslag voor elke extra breuk op hetzelfde montuur (excl. nieuwe onderdelen) 8,26€                 10,00€              
☐ Vervangende onderdelen: bijv. scharnier of neuspadsteun. Per stuk vanaf … 9,92€                 12,00€              
☐ Matteren, gehele montuur wordt van alle lak en coatingen ontdaan, blijft over matgrijs Titanium 33,06€              40,00€              
☐ Moffelen; Een RAL kleur aanbrengen op een metalen of titanium montuur of object** 53,72€              65,00€              

Moffelkleur (zie onze website): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
☐ Ptosis maatwerk ooglidsteun Titanium vanafprijs ~ 66,12€              80,00€              
☐ Spoed toeslag, reparatie opdracht binnen 1 werkdag klaar (per 1 opdracht) 16,53€              20,00€              

~ Ptosis maatwerk zie onze website voor de mogelijkheden, prijzen en meer. (www.brillencentrale.com/brilreparaties)



versie: 01-mei-23 Blad 2/4
REPARATIE/ HERSTEL aan een randloos (glasbril) montuur EXCL. Btw. incl. BTW

Kijk voor meer mogelijkheden op onze website www.brillencentrale.com/brilreparaties

☐ Complete neusbrug vervangen door een universeel RVS model met U-bus glasmontage 24,79€              30,00€              
☐ Complete neusbrug vervangen door een universeel Titanium model met U-bus glasmontage 33,06€              40,00€              
☐ Complete neusbrug vervangen door een universeel RVS model met schroef/ moer glasmontage 24,79€              30,00€              
☐ Beide brilpootjes vervangen door universele RVS met scharnierpunten en U-bus glasmontage 45,45€              55,00€              
☐ 2 universele RVS brilpootjes, zonder scharnierpunten (scharnierloos) en U-bus glasmontage 45,45€              55,00€              
☐ 2 universele RVS brilpootjes, normaal scharnierend  en U-bus glasmontage 45,45€              55,00€              
☐ 2 universele Titanium brilpootjes, zonder scharnierpunten (scharnierloos) en U-bus glasmontage 57,85€              70,00€              
☐ 2 universele Titanium brilpootjes, normaal scharnierend en U-bus glasmontage 57,85€              70,00€              
☐ Kunststof busjes vervangen (U-busjes of I-busjes) per bril 5,00€                 6,05€                
☐ Brilpootjes laten voorzien van Xtra lange oortips (135 mm. Lang, gat diam. 1.2 mm. Anti-allergie's 8,26€                 10,00€              
☐ Moffelen; Een RAL kleur aanbrengen op een metalen of titanium montuur of object** 53,72€              65,00€              
☐ Compleet universeel RVS randloos montuur (2 pootjes + neusbrug) 70,25€              85,00€              
☐ Compleet universeel Beta-Titanium randloos montuur (2 pootjes + neusbrug) 90,91€              110,00€           
☐ Spoed toeslag, reparatie opdracht binnen 1 werkdag klaar (per 1 opdracht) 16,53€              20,00€              

Ruimte voor uw eigen opmerking(en) en , vragen en aanvullingen  op de door u aangeboden reparatie of opdracht:



versie: 01-mei-23

Blad 3/4

www.brillencentrale.com/inslijpcentrale/
Inslijpopdrachten per/montuur met 1 of 2 glazen: Glasmateriaal EXCL. Btw. INCL. BTW

☐ Randmontuur van metaal of kunststof Organisch 8,26€                 10,00€        
☐ Randmontuur van metaal of kunststof Mineraal t.m. index 1.7 10,74€              13,00€        
☐ Randmontuur van metaal of kunststof Mineraal index 1.8 of 1.9 13,22€              16,00€        
☐ Nylormontuur van metaal of kunststof Organisch 9,09€                 11,00€        
☐ Nylormontuur van metaal of kunststof Mineraal  20,66€              25,00€        
☐ Strip/ Rim montuur bijv. Lindberg Air Organisch 22,31€              27,00€        
☐ Glasbril, met U-bus montage Organisch 20,66€              25,00€        
☐ Glasbril, met schroef en sleuffrees montage Organisch 26,45€              32,00€        
☐ Glasbril, met briljant Cartier facet Organisch 45,45€              55,00€        
☐ Glasbril met sleuf montage (Lindberg Air) organisch 27,27€              33,00€        
☐ Pinfeel glasbril (zijmontage) Organisch 28,93€              35,00€        
☐ Handmatig inslijpen (hergebruik brillenglazen) Organisch 14,05€              17,00€        
☐ Handmatig inslijpen (hergebruik brillenglazen) Mineraal  22,31€              27,00€        
☐ Glasbril met boorgaten (per boorgat) Mineraal  12,40€              15,00€        

☐ Toeslag voor hoog gecurvde glazen Organisch 3,31€                 4,00€          
☐ Toeslag voor Polycarbonaat Organisch 3,31€                 4,00€          
☐ Toeslag slijp-glasranden op zijdeglans polijsten Organisch 4,13€                 5,00€          
☐ Toeslag slijp-glasranden op hoogglans polijsten Organisch 8,26€                 10,00€        

⌧ Verzekerd pakket verzenden binnen NL via PostNL (verzekerd tot € 500.-) 7,93€                 9,60€                
☐ Verzekerd verzenden buiten NL: bijv. via PostNL (verzekerd vanaf € 50.- tot € 500.=) vanafprijs 8,68€                 10,50€              
☐ Inslijpopdracht(en)?  U stuurt de inslijpgegevens per bril apart mee…
☐ Alle overige werkzaamheden zoals door uzelf apart is omschreven ….... Volgens (deel)uurtarief *** 50,00€              60,50€              

☐ Deze prijslijst met prijzen en tarieven betreffen een verwachte doorlooptijd tussen drie en ca. 10 werkdagen.
☐ Spoed toeslag, inslijpopdracht binnen 1 werkdag klaar (per 1 opdracht) 16,53€              20,00€              
☐ Nieuwe brillenglazen nodig? Zie onze website voor de mogelijkheden en prijzen.   https://www.brillencentrale.com/brillenglazen
Ruimte voor uw eigen opmerking(en) bijv. inslijpgegevens:

* Met matteren worden aanwezige verf- of laklagen geheel verwijderd.
** Moffelen, het kleurresultaat is op eigen risico, en kan niet op nylor monturen worden toegepast (zie onze website)

*** Uurtarief; wordt berekend over de benodigde tijd excl. eventuele materiaalkosten (bijv. 1 kwartier kost € 12.50  excl. 21% btw)
⌧ voorwaarden op www.brillencentrale.com zijn gelezen en accoord bevonden.   

versie: 01-mei-23 Blad 4/4


