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1. Snel, online en betaalbaar je brillenglazen laten vervangen (1) - Mei 2021 

Glazoo is een innovatieve Vlaamse startup. Drie ondernemende 
twintigers die middenin coronatijd hun talenten bundelden en in 
april 2020 hun eigen zaak opstartten. Het resultaat? De 
interessante kruisbestuiving van een software developer, een 
economist en een erkend opticien/optometrist die een nieuw 
concept in de optiekwereld introduceren. 

 

WAT DOET GLAZOO? 

Glazoo biedt een online oplossing voor brildragers die nog geen 

afscheid willen nemen van hun huidige montuur. Je bestelt online 

nieuwe glazen en stuurt je montuur naar Glazoo, waar de nieuwe 

glazen professioneel worden geplaatst, ongeacht welk merk. 

Eenvoudig, snel en veilig.  

Glazoo wil brildragers de kans geven om efficiënt en betaalbaar 

hun glazen regelmatig te vervangen. Gemiddeld doen mensen 3,8 

jaar met hun bril en dat is eigenlijk te lang als je bedenkt dat je 

ogen voortdurend veranderen en je ze best jaarlijks laat 

controleren.   

 

WAAROM WORDEN BRILLENGLAZEN NIET REGELMATIG 

VERVANGEN? 

Mensen zijn vaak emotioneel gehecht aan hun bril, of beter 

gezegd, aan hun montuur. Je draagt het de hele dag door, het 

bepaalt je look en het is één van de eerste dingen die anderen 

opmerken als ze naar je kijken. Eens je het perfecte montuur 

hebt gevonden, is het moeilijk afscheid nemen en daarom stellen 

mensen de aanschaf van een nieuwe bril vaak te lang uit. Glazoo 

zorgt ervoor dat brildragers hun eigen look en identiteit kunnen 

behouden, terwijl ze toch regelmatig hun glazen kunnen updaten.  

Bovendien is een bril op sterkte een dure terugkerende kost: je 

spendeert al snel enkele honderden euro’s aan een bril op 

sterkte. Bijgevolg stellen velen de aankoop van een nieuwe bril te 

lang uit, zelfs wanneer de glazen bekrast zijn of als de sterkte niet 

meer up-to-date is. Glazoo biedt een betaalbare oplossing, want 

vanaf €65 kan je al nieuwe glazen in je favoriete montuur laten 

plaatsen.  

 



1. Snel, online en betaalbaar je brillenglazen laten vervangen (2) - Mei 2021 

HOE WERKT HET? 

Glazoo biedt een online oplossing die snel, efficiënt en veilig is. 

Via de webshop www.glazoo.be kan je verschillende soorten 

glazen (met verschillende opties) bestellen. Eens betaald, ontvang 

je een gratis verzendetiket, waarmee de bril naar Glazoo kan 

worden opgestuurd. Ter plaatse worden de glazen op maat 

geslepen en professioneel gemonteerd. Na amper 8 dagen 

ontvang je thuis je originele montuur met nieuwe glazen en je 

hebt jezelf tijd en geld bespaard! 

 

 

 

 

GOED VOOR JE PORTEMONNEE EN HET MILIEU 

Door minder snel over te schakelen op ‘iets nieuws’ en de 

levensduur van bestaande monturen te verlengen, draagt Glazoo 

bij aan het verkleinen van de afvalberg. Elk jaar gaan er immers 

honderdduizenden brillen over de toonbank in België. Glazoo 

biedt een duurzame oplossing voor monturen die anders 

weggegooid zouden worden of in huis zouden blijven 

rondslingeren.  

Bovendien kiezen ze bij Glazoo zoveel mogelijk voor lokale 

partners. 

PERSOONLIJK ADVIES 

Momenteel heeft Glazoo één fysiek service-punt waar klanten 

terecht kunnen voor een oogmeting of om hun bril af te geven/op 

te halen. Place to be is Optiek Brabanders in Zonhoven, de optiek 

van Justine’s vader. Sinds jaar en dag voorzien ze daar alle 

klanten van gepast advies.  

In eerste instantie biedt Glazoo een online dienst aan, maar ook 

het persoonlijk klantencontact blijft belangrijk. Hun plannen voor 

de toekomst houden dan ook het oprichten van meerdere service

-punten in, zodat er voor klanten meer fysieke aanspreekpunten 

zijn.    

 

SCHERPE AMBITIES  

Het voorbije jaar heeft Glazoo meer dan 600 brillenglazen 

vervangen in België. Dankzij de hulp van start-up accelerator 

‘Start it @KBC’ zijn ze nu volledig paraat om uit te breiden. 

Bovendien is de website nu ook beschikbaar in het Frans én is de 

logistieke keten op punt gesteld. Glazoo staat vol vertrouwen in 

de startblokken om ook brildragers uit Nederland en Luxemburg 

online voort te helpen met hun favoriete montuur! 

http://www.glazoo.be


2. Glazoo, dat nieuwe brilglazen in je vertrouwde montuur mogelijk maakt, kondigt 

samenwerking aan met optiekwinkels! (1) - Nov 2021 

Glazoo is een frisse wind binnen de optiekwereld. Het biedt een 
volledig online oplossing voor brildragers die graag hun favoriete 
montuur behouden, maar nieuwe glazen nodig hebben. Om hun 
klanten nog beter te kunnen voorthelpen, werkt de start-up nu 
ook samen met verschillende optiekwinkels. Glazoo maakt deel uit 
van Start it @KBC, de grootste start-up accelerator van België.   

SAMENWERKING MET OPTICA 

Glazoo's originele concept was volledig online. De oprichters 

beseften dat sommige klanten nu eenmaal graag kiezen voor 

persoonlijk contact bij een vertrouwde winkel. Daarom slaan ze nu 

de handen ineen met ‘Optica’ - een groep optiekwinkels met 

vestigingen in Wallonië en Vlaanderen. Vanaf begin november 

kunnen klanten dan ook terecht bij drie nieuwe fysieke 

servicepunten: Optica Hannut, Optica Verviers en Optica Liege 

Cathédrale. Optiek Brabanders in Zonhoven stond reeds ter 

beschikking voor de klanten en is de vaste uitvalsbasis van Glazoo.  

De kersverse samenwerking brengt enkele voordelen met zich 

mee: klanten kunnen bij de optiekwinkels terecht voor een 

oogmeting én ze kunnen er ook hun montuur kosteloos afleveren 

en ophalen. Het systeem is makkelijk en efficiënt: je bestelt je 

glazen op de website van Glazoo, vervolgens boek je een afspraak 

bij de opticien en voor slechts €30 worden je ogen gemeten. 

Glazoo doet de rest: de glazen worden professioneel geplaatst en 

het montuur wordt thuis of bij de optiekwinkel afgeleverd.   

 

HET IDEE ACHTER GLAZOO  

De bezielers achter Glazoo - drie ondernemende twintigers – 

besloten middenin de coranacrisis de optiekwereld te veranderen. 

"Stel, je bent gek op je montuur, maar je hebt nieuwe glazen nodig. 
Met het traditionele systeem kan het best wel wat kosten als je 
alleen je glazen wil laten vervangen. Bovendien vraagt het ook veel 
tijd. Dat is exact waar we met Glazoo een oplossing voor wilden 
bieden", aldus Justine Brabanders, co-founder van Glazoo. 

Zo kwam Glazoo tot stand: een makkelijke online manier om je 

bril snel een ‘update’ te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://glazoo.be/
https://glazoo.be/


Met Glazoo willen de oprichters ook voorkomen dat brildragers te 

lang met verouderde glazen rondlopen. Gemiddeld doen mensen 

immers 3,8 jaar met hun glazen en dat is eigenlijk te lang omdat je 

ogen voortdurend veranderen. Je laat ze dus best jaarlijks laat 

controleren. 

“Het is onze missie om brildragers de kans te geven om op een laagdrempelige manier 

hun ogen regelmatig te laten nakijken en hun glazen te vervangen”, zegt Brabanders. 

 

DIGITAL ALL THE WAY  

Voor klanten die graag echt alles online regelen, maakt Glazoo sinds 

kort ook gebruik van de laatste smart technology. Zo lanceerden ze 

onlangs de app ‘Glazoo Pupillary Distance’ waarmee je in slechts 

enkele seconden je pupilafstand kan berekenen. De app maakt 

gebruik van de 3D-camera van je smartphone en het resultaat is op 

0.1mm nauwkeurig. Het is dus een handige tool voor iedereen die 

online glazen op sterkte wil bestellen. De app is beschikbaar in 

de App Store, dus je kan hem zelfs meteen uitproberen. 

2. Glazoo, dat nieuwe brilglazen in je vertrouwde montuur mogelijk maakt, kondigt 

samenwerking aan met optiekwinkels! (2) - Nov 2021 

https://glazoo.be/
https://glazoo.be/
https://apps.apple.com/us/app/glazoo-pupillary-distance/id1582844963


CONTACT  

 
Info: info@glazoo.be  

Tel: +32 495 69 52 13  

Website : www.glazoo.be  

 

 

 

Justine Brabanders, opticien/optometrist bij Glazoo 




