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Gorinchem, 1 juli 2021 – Optiekketen Hans Anders opent in Ieper op zaterdag 10

juli de deuren van een nieuwe winkel. De winkelketen is voortaan slechts 65 meter

verderop te vinden, aan de Boterstraat 11. Met een grotere winkel, een grotere

collectie monturen en een extra oogmeetruimte, kunnen er voortaan meer

klanten geholpen worden door het winkelteam.

 

Het winkelteam van Hans Anders kijkt enorm uit naar de nieuwe locatie. In de nieuwe winkel is

er ruimte voor een extra oogmeetruimte en voor 350 extra brillen en zonnebrillen. Klanten

vinden in deze winkel een breed en up-to-date assortiment uit de nieuwste collecties van Hans

Anders en internationale topmerken als Ray-Ban, Longchamp, Tommy Hilfiger, Guess en

Emporio Armani.

 

Uitbreiding ruimte én assortiment

Store manager Sylvie Callewaert: “16 jaar geleden hebben we onze winkel in Ieper op de

Neermarkt geopend. Ondertussen zijn we zo gegroeid dat ons winkeltje te klein geworden is.

Onze winkel is geliefd in de hele regio. Voor een nieuwe bril, maar zeker ook voor een

hoortoestel. In het nieuwe pand zullen we onze klanten nog meer ruimte en een groter aanbod

kunnen geven en tonen dat we nog steeds staan voor kwaliteit en service. We hopen dat mensen

zich uitgenodigd voelen om eens binnen te stappen in onze prachtige winkel met veel nieuwe

brillen. Wij zullen klaar staan om ze in de watten te leggen! Dat kan extra goed met onze

openingsactie. Van 10 tot en met 31 juli geven we 50% korting op alle complete brillen.”

 

Nieuwe locatie
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http://news.hansanders.com/


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.

Hans Anders is erg blij met de nieuwe locatie. Barry Oosting, Country Retail Manager, vertelt

waarom die keuze is gemaakt: “Zowel uit directe omgeving als vanuit Vleteren en Poperinge

weet men ons al lange tijd te vinden. Als je uit je jasje groeit, is het fijn als er de mogelijkheid

ontstaat voor een nieuwe locatie. Dit nieuwe pand met een oppervlakte die bijna 3 keer zo groot

is, biedt dan de kans om meer klanten tegelijk van onze service te voorzien. We zijn op deze

plek omgeven met mooie retailketens zoals Ici Paris XL, Hema en Kruidvat, dat maakt ons zeer

content dat de winkel nu op de Boterstraat te vinden is!”

Openingstijden

Hans Anders Boterstraat 11, Ieper is open op:

 

Maandag:        09.00 – 18.00

Dinsdag:          09.00 – 18.00

Woensdag:      09.00 – 18.00

Donderdag:     09.00 – 18.00

Vrijdag:           09.00 – 18.00

Zaterdag:        09.00 – 18.00

Zondag:           gesloten

 

 

https://www.hansanders.nl/over-hans/over-hans-anders/
https://www.direktoptik.se/
https://www.eyesandmore.nl/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_hans-anders
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