
Heiming Aben -   Rijksweg 52 Reuver  -  077 474 5656  -  heimingaben.nl



Heiming Aben in Reuver biedt een
totaalconcept van hoogstaande
oogzorg,  mode, ambacht en beleving. 

In de eigentijdse winkel in Reuver zijn meer dan  1.500 

brillen te vinden in alle prijsklassen, uiteenlopend van 

basis tot  exclusief. De winkel heeft een eigen par-

keerterrein en is volledig rolstoelvriendelijk. Naast de 

fysieke winkel, is op de website de volledige collectie te 

bekijken én te reserveren. Uniek in Limburg.

Volledige collectie online
Zeker in deze tijd moet het vinden van een mooie bril zo makkelijk 

mogelijk zijn. Op heimingaben.nl is de gehele collectie te zien,  

waar en wanneer je maar wilt. Van mooie basics tot luxueuze 

high-end, altijd met bijzondere details. Een mooie bril gezien? 

Reserveren kan geheel vrijblijvend zonder verplichtingen. Deze is 

vervolgens in de winkel te passen. Van ieder model is slechts één 

exemplaar op voorraad.

Exclusiviteit
Jeroen Aben: “We zijn altijd op zoek naar de mooiste brillen.

Geen massaproductie, maar juist handgemaakte exemplaren, 

monturen van mooie materialen én in alle prijsklassen. Dat 

levert een grote keuze in stijl op. ”De winkel is eigentijds én rol-

stoelvriendelijk ingericht. Voor een aantal merken heeft Heiming 

Aben exclusiviteit in Midden-Limburg. Aan de wanden prijken 

onbekende niche monturen, maar ook toonaangevende merken 

zoals Anne & Valentin, Thom Browne, Lunor, LINDBERG en Theo.

ZEISS brillenglazen
Het beste zicht op alle afstanden én in alle 

lichtomstandigheden. Als ’s werelds grootste 

fabrikant van precisie-optica, combineert 

ZEISS de jarenlange technische ervaring en 

de innovatieve ideeën tot bijzondere visuele    

producten. Kortom, alles voor het beste zicht. 

Focus op gezonde ogen
Heiming Aben focust niet alleen op brillen, maar ook op de              

gezondheid van het oog. Jeroen: “Ons team bestaat uit 10 specia- 

listen uit verschillende disciplines.” Er zijn contactlensspecialisten 

en opticiens die nauwkeurige oogmetingen doen. Maar bijzonder 

is dat we ook een optometrist én een orthoptist in huis hebben, 

twee beroepsgroepen die normaliter in het ziekenhuis werken. 

De optometrist spoort alle mogelijke oogafwijkingen op. Met de 

modernste technologieën voeren we onderzoeken uit voor de     

huisarts en oogarts. De orthoptist is volledig gespecialiseerd in 

de samenwerking van de ogen en verricht vooral oogmetingen bij 

kinderen onder de 12 jaar. Onze orthoptist werkt zowel bij ons, als 

in het ziekenhuis. 

We hebben geen lange wachttijden en kosteloos parkeren is mo-

gelijk voor de deur of op ons eigen parkeerterrein achter de winkel.  

De combinatie van al deze disciplines is uniek in Limburg. 

Bezoek de website, met meer dan 1.500  brillen.

Je raakt niet uitgekeken: heimingaben.nl 


