NIEUWE BRIL OF CONTACTLENZEN?
LET OP HET NUVO KEURMERK!

Toe aan een nieuwe bril of contactlenzen? Op zoek naar een modieuze zonnebril of wilt u beter
zien? Ga dan naar een optiekwinkel die aangesloten is bij de NUVO (Nederlandse Unie van
Optiekbedrijven).
Optiekwinkels aangesloten bij de NUVO hebben het NUVO Keurmerk en bieden drie belangrijke
zekerheden die in samenwerking met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen:
1. GEDIPLOMEERDE OPTICIENS
U vindt in deze winkel gediplomeerde opticiens.
2. VEILIG AANBETALEN
Gaat de opticien waar u uw bril besteld heeft onverhoopt failliet en heeft u een aanbetaling
gedaan van maximaal 25% van het aankoopbedrag, dan krijgt u het aanbetaalde bedrag terug.
3. ONAFHANKELIJKE GESCHILAFHANDELING
Heeft u klachten en komt u er met de opticien niet uit, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke
geschillencommissie.
Naast deze zekerheden biedt de NUVO aangesloten opticiens voordelen als na- en bijscholing en
advies. Kortom; kopen bij een NUVO-opticien is veilig kopen.

NUVO MAAKT HET VERSCHIL
De afkorting NUVO staat voor Nederlandse Unie van Optiekbedrijven. De NUVO is de
brancheorganisatie in de optiek en vertegenwoordigt een groot deel van alle optiekwinkels in
Nederland.
Als consument profiteert u bij een NUVO-optiekwinkel van een aantal aantrekkelijke zekerheden.
Is een ondernemer geen NUVO-lid, maar verwijst hij wel naar de algemene voorwaarden
optiekbedrijven van de NUVO, dan kunt u geen beroep op deze voorwaarden doen. Ook de
NUVO-garanties gelden dan niet.

VAN WIE KOMT DEZE INFORMATIE?
Deze informatie is afkomstig van de NUVO (de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven). De NUVO
is de brancheorganisatie in de optiek en vertegenwoordigt een groot deel van alle optiekwinkels in
Nederland. Daarmee is de NUVO dé werkgevers- en ondernemersorganisatie voor en door
optiekbedrijven. De organisatie biedt individueel voordeel aan de leden, maar behartigt ook de
collectieve belangen.

WAARAAN HERKEN IK EEN GEDIPLOMEERD OPTIEKBEDRIJF?

U herkent een NUVO erkend optiekbedrijf aan het keurmerklogo ‘Kijk Goed!’. Dit logo vindt u terug

in de winkel en/of op de website van de optiekwinkel. Hier staat altijd het actuele jaar op vermeld.
Bent u op zoek naar een NUVO erkend optiekbedrijf? Raadpleeg dan de NUVO ledenzoeker op
deze website.

WAAROM MOET IK KOPEN BIJ EEN NUVO ERKEND OPTIEKBEDRIJF?
Het NUVO Keurmerk biedt u als klant drie zekerheden:
• gediplomeerde opticiens
• veilig aanbetalen
• onafhankelijke geschillenafhandeling
Kijk dus goed voordat u een bril of contactlenzen koopt of de optiekwinkel erkend is. Erkende
optiekbedrijven voeren het NUVO Keurmerk en zijn te vinden op
www.nuvo-keurmerk.nl.
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