
Elke 2 jaar een 
nieuwe look
Vanaf 6,25 per maand



AchternaamTussenvoegsel

Straatnaam Huisnummer + Toevoeging

PlaatsPostcode

Geboortedatum Telefoon

E-mailadres

Datum

HandtekeningIBAN

Stuur dit formulier na ondertekening naar Hans Anders Bril Totaal Plan, Antwoordnummer 297, 4200 VB Gorinchem. Een postzegel is niet nodig.
Wij verwerken je aanmelding binnen 21 dagen en je ontvangt hiervan altijd schriftelijk bericht. Op deze overeenkomst zijn onze algemene
leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 23067286. Je kunt de voorwaarden 
inzien in onze winkels en via hansanders.nl.

KlantnummerFiliaalnummer

In te vullen door de winkel:

Inschrijfformulier

•  Keuze uit Hans Anders monturen
• Dunne glazen (index 1.6)
• 1 extra coating naar keuze

• Keuze uit alle monturen
• Extra dunne glazen (index 1.67)
• 1 extra coating naar keuze

• Keuze uit alle monturen
• De dunste glazen (index 1.74)
• Kleur of meekleurend naar wens
• 1 extra coating naar keuze

Enkelvoudige
glazen

  Elke 2 jaar:    6,25/maand

  Elk jaar:         12,50/maand

  Elke 2 jaar:    9,-/maand

  Elk jaar:         18,-/maand

  Elke 2 jaar:    12,-/maand

  Elk jaar:         24,-/maand

Varifocus
Excellent glazen

  Elke 2 jaar:    11,-/maand

  Elk jaar:         22,-/maand

  Elke 2 jaar:    14,-/maand

  Elk jaar:         28,-/maand

  Elke 2 jaar:    18,-/maand

  Elk jaar:         36,-/maand

Met een Bril Totaal Plan krijg je elk jaar of elke 2 jaar een complete bril met kunststof glazen
voorzien van kraswerende laag en ontspiegeling. Ook het Bril Garant Plan voor 2 jaar is bij de 
prijs inbegrepen. Kies hieronder het Bril Totaal Plan dat bij jou past op basis van de glazen,
monturen en extra glasopties die je wenst.

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Hans Anders Nederland B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank 
om een bedrag van je rekening af te schrijven en aan je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van Hans Nederland B.V. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving 
contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Het maandbedrag wordt op de 26e van de maand of de eerste werkdag daarna
geïncasseerd onder incassantnummer NL67ZZZ230672860000.

      Ja, ik heb de voorwaarden ontvangen en gelezen en ga akkoord met deze voorwaarden. Ik
machtig Hans Anders voor de doorlopende SEPA incasso machtiging van het Bril Totaal Plan-bedrag.

Vink het pakket van je keuze aan:

Voorletter(s)M V



Voorwaarden

1 Definities 
Hans Anders: alle Nederlandse filialen, vestigingen of de webwinkel van de besloten vennootschap Hans Anders 
Nederland B.V., alsmede alle andere (rechts-)personen die krachtens overeenkomst gerechtigd zijn te opereren 
onder de handelsnaam ‘Hans Anders’. Complete bril: Afhankelijk van het gekozen BTP-pakket (zie het derde lid 
van dit document) een montuur uit onze huismerk collectie of een merkmontuur, met kunststof enkelvoudige of 
Varifocus Excellent glazen en een brekingsindex van 1.6 of hoger, voorzien van een ontspiegelings- en
kraswerende laag. BTP: Het Bril Totaal Plan, hierna te noemen BTP, is een abonnement waarbij je gedurende een 
overeengekomen periode maandelijks een vast bedrag aan Hans Anders via een automatische incasso voldoet. 
Nadat de overeengekomen periode is afgelopen en je aan de betalingsverplichtingen hebt voldaan, ontvang je 
een BTP voucher via e-mail of post waarmee je een bril kunt bestellen die overeenkomt met het door jou
gekozen BTP-pakket. Na afloop van de periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. 

2 Algemeen 
2.1 Tegen inlevering van de voucher, kun je:
   a. bij alle fysieke vestigingen van Hans Anders een complete bril ter waarde van het gespaarde 
 bedrag bestellen. 
  b. bij de webshop van Hans Anders een complete enkelvoudige bril ter waarde van het gespaarde 
 bedrag bestellen. 
2.2  Je ontvangt de voucher uiterlijk binnen 3 weken na de laatste betalingstermijn aan Hans Anders. Heb je 

binnen deze termijn geen voucher ontvangen? Neem dan contact op met Hans Anders Klantenservice. 
2.3  De voucher:  

• is onbeperkt geldig 
• kan één keer worden gebruikt 
• kan bij andere promoties gebruikt worden als betaalmiddel ter waarde van het gespaarde bedrag 
• is overdraagbaar aan derden 
• kan niet worden ingewisseld voor contanten.

 • wordt slechts eenmaal verstrekt
2.4  Een eventueel restbedrag, na betaling met de voucher, wordt bijgeschreven bij je klantsaldo en kan later 

worden gebruikt. 
2.5 Het BTP kan niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties. 
2.6   Hans Anders heeft de mogelijkheid om prijzen, producten of leveringstermijnen eenzijdig te wijzigen. Hans 

Anders zal voorgenomen wijzigingen tijdig aan je kenbaar maken. Prijswijzigingen gaan pas in na ontvangst 
van je eerstvolgende BTP-voucher.  

2.7  Op deze spelregels en het BTP zijn de Algemene Voorwaarden (AV) van Hans Anders van toepassing. Deze 
heb je voorafgaand bij afsluiting van BTP ontvangen. Je treft ze op de website http://www.hansanders.nl/
algemene-voorwaarden/. Wanneer de AV en deze spelregels over hetzelfde onderwerp een andere regeling 
kennen, zijn de desbetreffende spelregels van BTP leidend.

Op je deelname aan het Bril Totaal Plan zijn spelregels van toepassing. 
In dit document lees je welke voorwaarden hieraan zijn verbonden.



3 BTP
3.1     Het BTP heeft meerdere pakketten met keuze uit verschillende monturen, glazen en contractwaardes.
 Het is toegestaan om (tussentijds) over te stappen naar een ander BTP-pakket.

3.2  Kies je voor een ander montuur, andere glazen of coatings dan opgenomen in het door jou gekozen 
BTP-pakket, dan betaal je een meerprijs. 

3.3  Kies je voor een hogere brekingsindex dan opgenomen in het door jou gekozen BTP-pakket, dan betaal je 
een meerprijs. 

4 Beëindiging van BTP
4.1  Het staat je vrij om op ieder moment het BTP te beëindigen. 
4.2   Als je besluit het BTP te beëindigen, ontvang je uiterlijk binnen drie weken na de beëindiging een voucher 

ter waarde van het bedrag dat je tot op dat moment hebt betaald. 
4.3   De voucher kan worden ingewisseld bij aankoop van een bril. De waarde van de voucher wordt in mindering 

gebracht op de winkelprijs van de door jou gekozen bril. De voucher dient in één keer te worden besteed. 
4.4    Als je gedurende de looptijd van het BTP de betalingsverplichtingen niet nakomt, zal de overeengekomen 

termijn naar evenredigheid worden verlengd. Hans Anders is bevoegd deze overeenkomst te allen tijde,  
zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, te ontbinden als je gedurende een periode van minimaal 
3 maanden niet aan je maandelijkse betalingsverplichtingen hebt voldaan. Je hebt dan geen recht op  
restitutie in contanten van eventueel betaalde gelden. In plaats daarvan zal Hans Anders een voucher  
verstrekken, waarbij het tweede lid van dit document van toepassing is. 

5 Wijzigen van je gegevens 
Als je verhuist, een nieuw e-mailadres hebt, je pakket wil aanpassen of andere gegevens wilt wijzigen, is het van 
belang deze gegevens aan Hans Anders door te geven. Je kunt je gegevens wijzigen via: 
 • De website: https://www.hansanders.nl/mijn-hansanders
 • Een medewerker in de winkel
 • De klantenservice: https://www.hansanders.nl/contact/algemeen
Let op: het wijzigen van een rekeningnummer kan alleen in de winkel of schriftelijk via het contactformulier.

2223066-2

Elk Bril Totaal Plan geeft recht op een complete bril met kunststof glazen voorzien van kraswerende
laag en ontspiegeling. Het Bril Garant Plan voor 2 jaar is bij de prijs inbegrepen.

•  Keuze uit Hans Anders monturen
• Dunne glazen (index 1.6)
• 1 extra coating naar keuze

• Keuze uit alle monturen
• Extra dunne glazen (index 1.67)
• 1 extra coating naar keuze

• Keuze uit alle monturen
• De dunste glazen (index 1.74)
• Kleur of meekleurend naar wens
• 1 extra coating naar keuze

Enkelvoudige
glazen

 Elke 2 jaar:    6,25/maand
 Elk jaar:         12,50/maand

 Elke 2 jaar:    9,-/maand
 Elk jaar:         18,-/maand

 Elke 2 jaar:    12,-/maand
 Elk jaar:         24,-/maand

Varifocus
Excellent glazen

 Elke 2 jaar:    11,-/maand
 Elk jaar:         22,-/maand

 Elke 2 jaar:    14,-/maand
 Elk jaar:         28,-/maand

 Elke 2 jaar:    18,-/maand
 Elk jaar:         36,-/maand


