
	  
	  
Actievoorwaarden	  ‘Zet	  een	  eclipsbril	  op	  als	  je	  naar	  de	  zonsverduistering	  gaat	  kijken!’	  
	  
Op	  vrijdag	  20	  maart	  vindt	  er	  een	  zonsverduistering	  plaats.	  Ook	  in	  Nederland	  kunnen	  we	  deze	  
gedeeltelijk	  waarnemen.	  Het	  onbeschermd	  kijken	  naar	  een	  zonsverduistering	  kan	  echter	  ernstige	  
schade	  aan	  je	  ogen	  veroorzaken.	  Pearle	  Opticiens	  geeft	  daarom	  vanaf	  maandag	  9	  maart	  200.000	  
eclipsbrillen	  in	  heel	  Nederland	  weg.	  	  
	  
Pearle	  Opticiens	  staat	  voor	  deskundige	  en	  betaalbare	  oogzorg	  en	  het	  voorkomen	  van	  oogproblemen	  
sluit	  daar	  goed	  bij	  aan.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  zowel	  kinderen	  als	  volwassenen	  zich	  bewust	  zijn	  van	  de	  
gevaren	  van	  de	  straling	  van	  de	  zon	  tijdens	  de	  zonsverduistering	  én	  een	  eclipsbril	  opzetten.	  Heb	  je	  
geen	  eclipsbril,	  deel	  er	  dan	  één	  met	  iemand	  anders	  en	  kijk	  om	  de	  beurt.	  Het	  zijn	  tenslotte	  wel	  je	  
ogen.	  	  
	  
De	  gratis	  eclipsbrillen	  zijn	  vanaf	  maandag	  9	  maart	  af	  te	  halen	  bij	  alle	  winkels	  van	  Pearle	  Opticiens	  
(zolang	  de	  voorraad	  strekt).	  Daarnaast	  is	  aan	  alle	  basisscholen	  in	  heel	  Nederland	  een	  lesbrief	  over	  de	  
zonsverduistering	  en	  het	  belang	  van	  goede	  bescherming	  van	  je	  ogen	  door	  een	  eclipsbril	  gestuurd.	  
Voor	  meer	  informatie:	  www.pearle.nl/eclipsbril	  	  
Je	  kunt	  daar	  naast	  meer	  informatie	  over	  deze	  actie	  ook	  de	  lesbrief	  voor	  de	  basisscholen	  en	  de	  
kleurplaat	  vinden.	  	  
	  
Actievoorwaarden	  
	  

1. Vanaf	  maandag	  9	  maart	  deelt	  Pearle	  Opticiens	  200.000	  eclipsbrillen	  uit.	  	  
2. De	  eclipsbrillen	  zijn	  gratis	  verkrijgbaar	  in	  alle	  filialen	  van	  Pearle	  Opticiens	  in	  heel	  Nederland.	  

Zolang	  de	  voorraad	  strekt,	  dus	  kom	  snel:	  op	  =	  op.	  	  
3. We	  kunnen	  helaas	  slecht	  één	  eclipsbril	  per	  persoon	  weggeven.	  Helaas	  kunnen	  de	  

eclipsbrillen	  niet	  in	  één	  keer	  in	  grote	  aantallen	  opgehaald	  worden.	  	  
4. Basisscholen	  die	  de	  lesbrief	  over	  de	  zonsverduistering	  en	  het	  goed	  beschermen	  van	  je	  ogen	  

(zie	  www.pearle.nl/eclipsbril)	  doorlopen,	  kunnen	  aan	  de	  kinderen	  een	  brief	  voor	  de	  ouders	  
meegeven.	  Deze	  brief	  verwijst	  de	  ouders	  naar	  de	  website	  www.eduardclips.nl.	  Via	  deze	  
website	  kunnen	  de	  kinderen	  zelf	  astronaut	  worden	  en	  krijgen	  zij	  een	  astronautenfoto	  naar	  
hun	  e-‐mail	  adres	  gestuurd.	  	  

5. Neem	  de	  astronautenfoto	  mee	  naar	  Pearle	  Opticiens:	  dan	  krijg	  je	  niet	  alleen	  een	  eclipsbril,	  
maar	  ook	  15%	  korting	  op	  een	  zonnebril	  naar	  keuze.	  	  

6. De	  actie	  is	  geldig	  zolang	  als	  de	  voorraad	  strekt.	  	  
7. De	  15%	  korting	  via	  de	  astronautenfoto	  is	  t/m	  30	  april	  2015	  geldig.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  


