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Optiekketen Hans Anders opent winkel in
splinternieuw commercieel park La Couvinoise
Hasselt, 21 april 2021 – Couvin is een opticien rijker. Op woensdag 28 april opent

optiekketen Hans Anders een nieuwe winkel in commercieel park La Couvinoise.

De winkel biedt een groot, actueel assortiment van brillen, zonnebrillen en

contactlenzen. Met de opening van de nieuwe winkel maakt Hans Anders haar

belofte om goed zien voor iedereen bereikbaar en betaalbaar voortaan ook voor

de inwoners van Couvin en omgeving waar.

 

‘Wij willen laten zien dat goede oogzorg echt betaalbaar kan zijn’

Storemanager Lise Vantournhoudt is een zeer ervaren, gediplomeerd opticien. Ze is opgetogen

om met haar vaste team Cathy en Priscillia de deuren te openen van haar nieuwe winkel. “Wij

zijn allemaal van Couvin en weten als geen ander, wat brildragers hier belangrijk vinden: goede

kwaliteit brillen aan eerlijke prijzen. Daar spelen we goed op in. De winkel is modern ingericht

volgens ons nieuwste winkelconcept en we kunnen klanten echt verrassen en inspireren met

ons assortiment. Klanten vinden bij ons een uitgebreide collectie betaalbare eigen merk

monturen maar ook de actuele collecties van veel bekende merken zoals RayBan, Tommy

Hilfiger, Nike en Lacoste. Bovendien hebben we de nieuwste apparatuur en technieken in huis.

Daardoor kunnen we laten zien dat goede oogzorg écht betaalbaar kan zijn. Mijn team en ik zijn

goed getraind, om al onze klanten goed te kunnen helpen met een goede oogmeting en

deskundig zicht- en briladvies’.
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Eerste Hans Anders winkel in de omgeving

De nieuwe winkel opent in het commercieel park La Couvinoise. Barry Oosting, Country Retail

Manager, vertelt waarom die keuze is gemaakt: “Je vindt Hans Anders tegenwoordig in heel

België, met maar liefst 139 winkels. Alleen in deze regio waren we nog niet aanwezig. Het pand

in La Couvinoise was voor ons een uitgelezen kans om Hans Anders ook hier in de omgeving te

brengen.”. Barry geeft aan waarom Hans Anders zich nu al thuis voelt in het nieuwe

winkelcentrum: “La Couvinoise biedt een interessant winkelaanbod. We zijn omgeven met

mooie retailmerken zoals Ici Parix XL, Proximus en Carrefour. Hierdoor hoeven inwoners van

Couvin en omgeving niet meer naar bijvoorbeeld Charleroi te reizen voor een gevarieerd

winkelaanbod. Bovendien is er goede parkeergelegenheid, voldoende horeca en ruime

openingstijden en is het park ook met het openbaar vervoer goed te bereiken. Allemaal sterke

punten, die de consument van tegenwoordig belangrijk vindt. We verwachten dat het centrum

van meer dan 14.000 m2 een grote aantrekkingskracht heeft op de regio en zijn er trots op dat

we hier onderdeel van mogen zijn”.  

 



Verantwoord winkelen 

Een winkel openen in deze tijd is uitdagend. Storemanager Lise: “Zeker nu vinden we het

belangrijk dat we onze klanten met een gerust gevoel kunnen helpen aan een nieuwe bril. We

werken met een strikt protocol en de grootste hygiënemaatregelen om ervoor te zorgen dat

iedereen veilig kan komen winkelen. Om de drukte te spreiden, vragen we onze klanten om

zoveel mogelijk een afspraak te maken via de hansanders.be/afspraken. Op de website kan de

klant meteen een kijkje nemen in de collectie en alvast monturen naar de winkel sturen om te

passen.”

 

De opening van deze winkel gaat gepaard met een feestelijke aanbieding: 50% korting op een

complete bril of 3=1. Om ervoor te zorgen dat veel klanten gebruik kunnen maken van de actie

maar de winkel niet te druk wordt, loopt deze actie extra lang; tot en met 31 mei 2021.  

 



OVER HANS ANDERS

Hans Anders is ontstaan in 1982 en is een succesvolle value-for-money retailer in brillen, contactlenzen en
hoortoestellen, met hoge kwaliteit voor een altijd scherpe prijs.

Hans Anders, onderdeel van de Hans Anders Retail Group, is marktleider in Nederland en heeft meer dan 400
winkels in Nederland en België.

In Zweden opereert de Hans Anders Retailgroup onder het merk Direkt Optik, met 40 winkels. Ook de keten
Eyes + More, met 170 winkels in Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk maakt deel uit van de Hans Anders
Retailgroup.
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