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Nieuwe winkel voor Hans Anders in Soest

Op zaterdag 25 september opent Hans Anders officieel de deuren van een

gloednieuwe winkel in Soest. De nieuwe winkel is te vinden aan de Van

Weedestraat 70a, een paar deuren van de oude winkel af. Met een groter

winkeloppervlakte, meer aanbod in monturen en merken, twee oogmeetruimtes

voorzien van professionele apparatuur en het allernieuwste interieur, kijkt het

winkelteam ernaar uit om nog meer inwoners in Soest te kunnen helpen met een

mooie, betaalbare bril, zonnebril of lenzen.

‘Kansen voor Hans Anders in Soest’

⏲

http://news.hansanders.com/


CEO Bart van den Nieuwenhof, zelf al 20 jaar inwoner van Soest, is bijzonder trots op de

nieuwe winkel. “Voor ik bij Hans Anders startte, nu 3 jaar geleden, was de winkel in Soest

natuurlijk de allereerste plek waar ik binnenliep. Ik trof een verouderde winkel, maar ook

gedreven collega’s en veel loyale klanten. Bij Hans Anders vernieuwen we constant en denken

we altijd in kansen. We zijn echte retail ondernemers, met hart voor onze klanten en onze

mensen. En natuurlijk zag ik, als inwoner van Soest, ook kansen voor de winkel in onze stad.

Met deze nieuwe winkel kunnen we, nu ook hier, echt laten zien waar Hans Anders voor staat.”

‘Geen reden meer om elders meer te betalen voor een bril’
Bart daagt mede-inwoners van Soest dan ook uit om naar de nieuwe winkel te komen. “Nog

steeds hoor ik verhalen in de buurt van brildragers die denken dat Hans Anders vooral

goedkoop is. Ze hebben geen idee van de kwaliteit die we bieden. Onze opticiens zijn vakkundig

en goed opgeleid. De glazen die we aanbieden komen van topleveranciers en we verkopen de

nieuwste montuurcollecties van bekende topmerken en eigen merken. Nu ook onze winkel in

Soest helemaal up-to-date is, is er eigenlijk geen reden om elders meer te betalen voor een

nieuwe bril”, vertelt hij lachend.

 



Niet alleen de winkel, maar ook het winkelteam in Soest is vernieuwd. Storemanager

Annemarie Hopman-ter Reehorst en haar collega zijn beide gediplomeerd opticien en

gespecialiseerd in het controleren en aanpassen van lenzen. De optiekketen heeft de intentie om

op korte termijn ook haar diensten uit te breiden, door een gediplomeerd audicien aan het

winkelteam toe te voegen.



OVER HANS ANDERS

Distinguishing in optics and hearing care, leading in retail

Hans Anders Retail Group 

The Hans Anders Retail Group has been one of the fastest-growing concerns in optics and hearing care in
Europe for some time. The retail platform features three retail brands – Hans Anders, eyes + more and Direkt
Optik - and aspires to become a market leader in the value-for-money segment in the European markets
operated by the group, in a socially responsible way.

Value-for-money

The popular and growing value-for-money market segment distinguishes itself by reaching the optimal
combination of value and price. The Hans Anders Retail Group responds with smart retail entrepreneurship;
continued value increase for the best pricing in the market at all times. The mission of the group is to make good
sight and hearing accessible to all. The Hans Anders Retail Group distinguishes itself from its competition and is
a retail market leader. Always growing in an agile and resilient way, even going against dominant retail trends.

The Hans Anders Retail Group was acquired by British investor 3i in January 2017. In 2019, eyes + more was
added to the group.

Opening met feestelijke actie
De winkel wordt officieel geopend op zaterdag 25 september, met een feestelijke actie: 50%

korting op alle complete brillen en 3 brillen halen, 1 betalen. De actie loopt tot en met 9 oktober.

Hans Anders raadt aan om, vanwege verwachte drukte, vooraf een afspraak te maken voor een

oogmeting via hansanders.nl. De winkel is van dinsdag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur

open en op zaterdag van 09:30 uur tot 17:00 uur.
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