
BrilGarant 

Verzekeringskosten BrilGarant 

 
Totale prijs complete              Uw premie 

bril of glazen tussen*              eenmalig 

€ 000 tot € 200                          €   20,00 

€ 201 tot € 400                          €   40,00 

€ 401 tot € 600                          €   60,00 

€ 601 en meer                           € 100,00 

 

 

*Hoe werkt het? 
U betaald eenmalig de verzekeringspremie op het 

moment dat u een complete bril of glazen aan-

schaft. 

U bent dan voor twee jaar verzekerd. 

ook uw tweede bril kunt u verzekeren op deze ma-

nier. 

 

De premie wordt berekend over de totale prijs van 

de complete bril of glazen. 

Hierbij gaan we uit van de aanschafprijs zonder 

korting of actie's. 

 

Het eigen risico van deze verzekering is 25% in het 

eerste jaar, en 50% in het tweede jaar. 

De rest vergoedt Voordeel Optiek voor u. 

Brilverzekering van Voordeel Optiek 

De voordeligste opticien  

www.voordeeloptiek.nl 
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Voordeel Optiek 



Polisvoorwaarden voor uw  

BrilGarant Verzekering 

 
1. Wat is verzekerd? 

Verzekerd is een complete bril (montuur en gla-

zen) of glazen die in een reeds bestaand montuur 

geplaatst zijn. 

Brillen of glazen kunnen uitsluitend bij een nieu-

we aankoop verzekerd worden, d.w.z. het verzeke-

ringscontract en koopcontract moeten tezamen en 

gelijktijdig afgesloten worden.  

De verzekering geldt voor schade door: 

 breuk van het montuur en/ of de glazen. 

 

Gelieve rekening te houden met de uitsluitingen 

neergelegd in artikel 5. 

 

2. Wanneer begint de looptijd van de verzeke-

ring? 

De verzekering begint bij de afsluiting van het 

koop- en verzekeringscontract. 

 

3. Welke vergoeding mag u verwachten? 

3.1. Bij breuk van onderdelen van het montuur en/ 

of de glazen de kosten, rekeninghoudend met een 

eigen risico van 25% in het eerste jaar en 50% in 

het tweede jaar van de totaalwaarde van reparatie 

en/ of vervanging van de bril. 

Dit eigen risico komt voor uw eigen rekening. 

Bij de kosten bepaling wordt uitgegaan van de 

geldende glas en montuurprijzen zonder korting of 

actieaanbiedingen. 

Als de kosten voor de reserveonderdelen en het 

herstel boven de oorspronkelijke koopprijs van de 

bril (of glazen) liggen (economisch total loss) ont-

vangt u maximaal de koopprijs van de beschadigde 

bril (of glazen) verminderd met het geldende eigen 

risico percentage.  

Dit bedrag ontvangt u niet in contanten of tegoedbon-

nen, doch dient u bij Voordeel Optiek aan te wenden 

voor de aanschaf van een vervangende bril (of gla-

zen). 

Indien in geval van vergoedingsrecht blijkt dat de bril 

niet meer leverbaar is, heeft verzekerde het recht om 

een naar soort, kwaliteit en specificaties gelijkwaardi-

ge bril te ontvangen. 

Defecte onderdelen blijven na de vervanging eigen-

dom van Voordeel Optiek. 

 

3.2. Bij verlies of diefstal geldt geen vergoeding. 

 

4. Wat moet u in geval van schade doen?  

    – Plichten – 

4.1. In geval van schade moet u daarvan zo spoedig 

als redelijkerwijs mogelijk melding maken bij Voor-

deel Optiek, op vertoon van de aankoopbon van de 

bril (of glazen), en een ingevuld schadeformulier. 

 

5. De verzekering geldt niet voor: 

 schade door slijtage:                                              

zoals poetskrassen, lakbeschadiging e.d.; 

 gevolgschade ongeacht de aard:                            

b.v. lichamelijke letsels door glasbreuk e.d.; 

 opzettelijk of door roekeloosheid veroorzaakte  

             schade; 

 monturen, indien nieuwe glazen in reeds bestaande 

monturen geplaatst zijn en enkel deze glazen verze-

kerd zijn. 

 

6. Wanneer eindigt de verzekering? 

De verzekering eindigt bij verstrekking van een ver-

goeding uit hoofde van deze verzekeringsovereen-

komst, doch in ieder geval na verloop van twee jaar 

na de afsluiting van deze verzekeringsovereenkomst. 

Bij herstel of vervanging van uw montuur 

kunt u dit montuur niet opnieuw verzekeren. 

 

7. No-claim 

Bij no-claim krijgt u na twee jaar uw volledi-

ge premiebedrag terug in de vorm van kor-

ting op een nieuwe bril bij Voordeel Optiek. 

 

8. Diversen 

Het eenmalig bedrag voor de verzekering 

dient bij het afsluiten van de BrilGarant ver-

zekering te worden voldaan. 

De afsluiting van deze verzekeringsovereen-

komst kunt u binnen een maand na de beta-

ling van het bedrag herroepen. 

Hiertoe dient u in persoon binnen één maand 

na betaling bij Voordeel Optiek, waar u de 

bril, (of glazen) heeft gekocht 

en de verzekering heeft afgesloten, de aan-

koopbon van de bril (of glazen) af te geven. 

Wanneer aan bovengenoemde voorwaarden 

is voldaan, zal de opzegging worden geac-

cepteerd en ontvangt u de verzekeringskos-

ten in contanten retour. 

 

 

 

 
Copyright © Voordeel Optiek. 

 

Afsluiting van deze verzekering betekent dat u onze 
Polisvoorwaarden accepteert. 

BRILGARANT  VERZEKERING 


