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Wij maken
alle oren blij
Bij Lapperre vindt iedereen een hooroplossing die perfect 
bij hem of haar past. Want wij geloven dat iedereen het 
geluk van een goeie hoorkwaliteit moet kunnen ervaren. 
Thuis, in de stad en overal ter wereld.

In deze brochure stellen we je onze oplossingen voor. Ga 
gerust op verkenning en ontdek welke hooroplossing past 
bij jou, je leeftijd, je budget en je levensstijl.

Een hooroplossing van Lapperre, dat zijn hoortoestellen én 
een allesomvattende, persoonlijke service. Over nazicht en 
advies op maat hoef je je dus geen zorgen te maken, dat 
is altijd gratis. Vijf jaar lang! Je Lapperre-audicien neemt de 
tijd om te luisteren naar je verhaal. Zo vinden we samen 
de beste oplossing om je gehoorprobleem doeltreff end te 
verhelpen.

Omdat het zo hoort.
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HOME
Ben je een echte huismus die graag 
kiest voor een rustige tv-avond 
alleen of met twee of een dagje 
werken in de tuin? Dan zijn de 
Lapperre Home-hooroplossingen 
je op het lijf geschreven.

�  Een gesprek tussen 
2 personen verstaan

�  Onderdrukt 
omgevingsgeluid

�  Geen fl uittonen of andere 
vervelende geluiden

�  Comfortabel tv-kijken

3categorieën
van hooroplossingen

Onze hooroplossingen worden 
onderverdeeld in drie categorieën. 
Ze zien er allemaal hetzelfde uit, 
maar het verschil zit hem in het 
aantal technologische snufj es dat ze 
je kunnen bieden. In de autowereld 
zou men zeggen: met een compacte 
stadswagen kom je overal, maar een 
luxewagen is sneller en comfortabeler.

En de prijs?
Die hangt af van verschillende factoren (type toestel, technologie, connectiviteit, …). 
Voor een oplaadbaar achter-het-oor toestel bijvoorbeeld met een goede klankkwaliteit 
en bluetooth-functie betaal je zo’n € 1.400 per toestel. Inbegrepen in de prijs: de 
terugbetaling van het ziekenfonds en onze onberispelijke service, 5 jaar lang.
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CITY WORLD
Hou je van een gezellig etentje 
in beperkte kring? Trek je er 
graag op uit in de natuur of ga 
je liever winkelen in de stad? 
Kies dan voor een Lappere City-
hooroplossing.

Zit je agenda boordevol vergaderingen, 
etentjes met of bezoekjes aan familie 
en vrienden? Begeef je je vaak in het 
drukke verkeer en hou je van een mooi 
stukje muziek, dan raden we je de 
Lapperre World-hooroplossingen aan.

City
�  Een gesprek in klein gezelschap verstaan

�  Herkent het verschil tussen een rustige 
en een rumoerige omgeving 
(2 omgevingen) 

�  Achtergrondlawaai wordt weggefi lterd

CityPlus
�  Herkent verschillende omgevingen 

en past zich automatisch aan (tot 4 
omgevingen)

�  Microfoon richt zich op je 
gesprekspartner

�  Een goede hoorervaring op restaurant

World
�  Een aangename beleving van muziek 

�  Microfoon focust zich specifi ek 
op je gesprekspartner, zelfs met 
achtergrondlawaai 

�  De beste hoorervaring bij een 
familiebijeenkomst of onder collega’s 

WorldPlus
�  Herkent zeer uiteenlopende situaties en 

past zich aan (7 omgevingen)

�  Optimaal verstaan in de auto / in het 
verkeer

�  Aangename geluidsbeleving in galmende 
ruimtes

�  Beste spraakfocus in druk omgevingslawaai
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Een oplossing 
voor elk type hoorverlies
De Lapperre-hooroplossingen uit de categorieën Home, City en 
World zijn er in de meest uiteenlopende uitvoeringen, voor elk 
soort gehoorverlies. Er is dus sowieso een oplossing te vinden 
die past bij jouw individuele wensen en behoeften.

• Met een luidspreker-in-het-oor
Bij dit type zitten niet alle 
componenten in de behuizing. Een 
dun elektrisch draadje leidt alle 
geluid naar de luidspreker, die in je 
gehoorgang zit.

Achter-het-oor toestellen
Deze hoortoestellen draag je achter je oor, 
net boven de oorschelp. Je hebt 2 opties: 

• Met een oorstukje op maat 
Bij dit type zitten de microfoon en de 
luidspreker in de behuizing van het toestel. 
Via een elleboogje en een klein kunststof 
slangetje wordt het geluid naar een oorstukje 
geleid. Dat oorstukje zit in je oorschelp.
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In-het-oor toestellen
Deze hoortoestellen worden ook intra-hoor-
toestellen genoemd. Ze worden op maat 
gemaakt en zitten min of meer vooraan in 
de gehoorgang, andere worden diep(er) in 
de gehoorgang geplaatst. Daardoor zijn ze 
quasi onzichtbaar.

de gehoorgang, andere worden diep(er) in 
de gehoorgang geplaatst. Daardoor zijn ze 
quasi onzichtbaar.

Waar intra’s eerder vooraan in de gehoorgang 
zitten, worden Lyric-hoortoestellen heel 
diep in je gehoorgang geplaatst, op enkele 
millimeters van je trommelvlies. Daardoor 
zijn ze 100% onzichtbaar van buitenaf. Lyric-
toestellen blijven bovendien dag en nacht 
in je oor zitten en worden pas na een drietal 
maanden vervangen, als de batterijen leeg zijn.



1Een onberispelijke 
service 
Een hooroplossing van Lapperre, dat zijn 
hoortoestellen én een allesomvattende, 
persoonlijke service. Ons ComfortPlus Plan 
voorziet je vijf jaar lang van batterijen, fi lters, 
dopjes, bijregelingen, herstellingen, garantie, een 
omniumverzekering en technische ondersteuning 
– zonder extra kosten. 

Als je recht hebt op een terugbetaling door je 
ziekenfonds, dan neemt je Lapperre-audicien 
alle administratie op zich. Een terugbetaling 
van je nieuwe hoortoestellen is mogelijk als je 
voldoet aan een aantal voorwaarden die bepaald 
werden door het RIZIV. Je audicien geeft je graag 
meer uitleg.

Lapperre is…
méér dan alleen hoortoestellen
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2Handige 
accessoires
De nieuwste hoortoestellen passen zich aan 
aan de situatie waarin je je bevindt en fi lteren 
storende achtergrondgeluiden weg. Toch 
kan het in bepaalde gevallen – denk aan 
een fi etstocht of een etentje op restaurant – 
handig zijn om een extra accessoire voor je 
hoortoestellen te gebruiken. 

R Iemand verstaan in een ruimte met 
veel rumoer: dankzij de RogerDirect-
technologie kunnen je hoortoestellen dat 
perfect aan. Het enige wat je nog nodig 
hebt, is een microfoontje. Op restaurant 
bijvoorbeeld plaats je dat op tafel, en je 
hoort de stemmen van je gesprekspartners 
rechtstreeks in je hoortoestellen. Zonder 
achtergrondlawaai.

R De PartnerMic is een klein microfoontje 
dat je gesprekspartner kan opspelden, 
zodat je zijn of haar stem rechtstreeks in 
je hoortoestellen hoort.

R Dankzij de TV Connector kan je tv-kijken 
zonder ook maar één woord te missen. 
Je hoort alles immers rechtstreeks in 
je hoortoestellen. 

R Onze applicatie is de perfecte 
tussenschakel tussen je hoortoestellen en 
je smartphone. Even het volume van je 
hoortoestellen regelen? De batterijstatus 
van je oplaadbare hoortoestellen 
checken? Dat en nog veel meer kan nu via 
deze app op je smartphone.
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3Interessante extra’s
Het assortiment van Lapperre bestaat niet alleen 
uit hoortoestellen en alle persoonlijke service die 
daarbij hoort. Maak kennis met onze kwalitatieve 
onderhoudsproducten, batterijen en dito 
gehoorbescherming.

R Onderhoudsproducten:
met de speciale onderhouds-
producten van Lapperre 
kan je gemakkelijk zelf je 
hoortoestellen reinigen 
voor een optimale 
geluidsweergave. 

R Batterijen: kies je voor hoortoe-
stellen met batterijen? Ook daar-
voor kan je bij ons terecht. Heb 
je een ComfortPlus Plan, dan heb 
je sowieso vijf jaar lang recht op 
batterijen voor je hoortoestellen. 
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4Hulp op 
afstand
Als Lapperre-klant kan je ook vanop 
afstand genieten van onze service, 
vanuit je eigen vertrouwde omge-
ving. Heel simpel: je ziet je audicien 
verschijnen op het schermpje van je 
smartphone, en alles verloopt zoals 
een echte afspraak in het Lapper-
re-hoorcentrum. Heel praktisch ook, 
want je hoeft je niet meer elke keer 
naar het hoorcentrum te verplaatsen.

R Gehoorbescherming: om het ver-
haal helemaal volledig te maken, 
biedt Lapperre ook producten aan 
om je oren te beschermen. Er zijn 
universele oordoppen voor verschil-
lende toepassingen, zoals doppen 
voor tijdens het klussen of voor in 
een industriële werkomgeving. Ook 
onze oordoppen op maat zijn van 
topkwaliteit. Of je nu oordoppen no-
dig hebt om te slapen, te zwemmen, 
om naar een concert te gaan, … We 
hebben een oplossing om je oren te 
beschermen (of voldoende rust te 
gunnen) in bijna elke situatie.
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Stationsstraat 22
B-1702 Groot-Bijgaarden

www.lapperre.be

"Bij Lapperre nemen ze mijn 
gehoor echt serieus. Ze luisterden 
naar mijn behoeften, stelden me 
de juiste vragen en zo kwamen 
we samen uit op een hoortoestel 
dat perfect past bij mijn 
levensstijl en budget." 

”De service, die maakt echt het 
verschil bij Lapperre. Ik kan er 
terecht wanneer ik wil, voor een 
bijregeling of een onderhoud van 
mijn toestellen. Ook als ik niet 
helemaal zeker ben van iets, kan 
ik altijd terecht bij mijn audioloog. 
Vriendelijk en altijd met de 
glimlach. Dat doet deugd.”

“Ik ben toe aan mijn tweede 
paar hoortoestellen en heb geen 
moment getwijfeld om weer 
binnen te stappen bij Lapperre. 
Ze weten gewoon wat ze doen 
en dat stelt me gerust.”


