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Hans Anders opent 5e winkel in Antwerpen
Op vrijdag 24 september opent Hans Anders winkel nummer vijf in Antwerpen.

De nieuwe winkel is te vinden aan de Carnotstraat 129 in de wijk Borgerhout.

Bewoners van Antwerpen en omstreken kunnen in de winkel terecht voor brillen

en zonnebrillen aan –de inmiddels alom bekende- voordelige prijzen.

 

Hans Anders groeit in België stevig door. De optiekketen opent ieder jaar weer extra winkels in

Vlaanderen en Wallonië. Nog altijd ziet Hans Anders kansen in België vertelt Barry Oosting,

Country Retail Manager in België. “Hans Anders is actief in het marktsegment van waarde en

prijs. Onze service en brillen zijn van hoge kwaliteit en tegelijkertijd wél heel betaalbaar. Dit

marktsegment is populair en blijft groeien, zelfs tegen de heersende retailtrends in. Het aantal

brildragers wordt bovendien nog altijd groter, ook in België. In Antwerpen hebben we 4

goedlopende winkels, maar in de omgeving van Borgerhout waren nog niet aanwezig. Het

aanbod van opticiens is in deze omgeving sowieso klein, terwijl Borgerhout toch een

opkomende buurt is. Alle reden voor ons om ook hier het verschil te willen maken met een

mooie winkel. We hebben een aantrekkelijke locatie gevonden aan de Carnotstraat, die goed

bereikbaar is per fiets en met het openbaar vervoer”.
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OVER HANS ANDERS

Distinguishing in optics and hearing care, leading in retail

Hans Anders Retail Group 

Hans Anders deze nieuwe winkel in Antwerpen conform het nieuwste winkelconcept,

waarvan dit een voorbeeld is.

Voor de winkel is een enthousiast winkelteam samengesteld van vakkundige en goed opgeleide

opticiens. Zij kunnen alle bezoekers helpen met een deskundige en gratis oogmeting en een

grondig zicht- en stylingadvies.  In het ruime pand van maar liefst 143 m2, zal Hans Anders een

volledig assortiment van topmerken en eigen merken aanbieden.

De winkel wordt officieel geopend op vrijdag 24 september, met een feestelijke actie: 50%

korting op alle complete brillen. De actie loopt tot 9 oktober. De winkel is van maandag t.e.m.

zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur open.



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.
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