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Hans Anders Retail Group wordt eigenaar van
optiekketen eyes + more in België
Gorinchem/Brussel, 7 december 2021 - De twintig Belgische filialen van de

optiekketen eyes + more worden eigendom van de Nederlandse eyes + more

Holding, onderdeel van de Hans Anders Retail Group waartoe ook Hans Anders

(Nederland en België) en Direkt Optik (Zweden) behoren. De overname biedt

volop kansen voor de eyes + more-formule om door te ontwikkelen in België.

eyes + more, dat ook actief is in Nederland, Duitsland en Oostenrijk, werd in 2018

overgenomen door de Hans Anders Retail Group. De Belgische vestigingen bleven daarbij in

handen van de zelfstandig opererende franchiseorganisatie Eyes! met vijf particuliere

aandeelhouders. Door de overname is de eyes + more holding nu eigenaar geworden van de

gehele eyes + more-organisatie in Belgie en Nederland.

winkel eyes + more Kortrijk, december 2021

Synergievoordelen voor groep en labels
Voor winkels, medewerkers en klanten in België verandert er door de overname feitelijk weinig.

De ruim 50 Belgische medewerkers van eyes + more behouden hun baan. Door de overname

kunnen wel aanzienlijke synergievoordelen worden gerealiseerd op het gebied van innovaties in

marketing, digitalisering, IT-infrastructuur, buying en expertise in optiek. Binnen eyes + more

zelf, maar ook met de andere optiekketens van de Hans Anders Retail Group.
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eyes + more is een gezonde en succesvolle keten in België, als eigenaar
kunnen we nog beter sturen op commerciële en financiële resultaten en ons
marktaandeel nog sneller laten groeien.
— Ulli Eickman, CEO eyes + more

Ulli Eickman, CEO van eyes + more is enthousiast over de aankoop: "eyes + more is een

gezonde en succesvolle keten in België. Nu we eigenaar zijn geworden van alle Belgische

vestigingen, kan er een volledige integratie met de organisatie plaatsvinden. Zo gaan we ook in

België meer profiteren van alle voordelen die onze groep biedt. Zo kunnen we nog beter sturen

op de commerciële en financiële resultaten en ons marktaandeel ook in België nog sneller laten

groeien".

Onderdeel van Europese groeistrategie
Bart van den Nieuwenhof, CEO van de Hans Anders Retail Group: "De overname van eyes +

more België is een belangrijke volgende stap in onze Europese groeistrategie omdat de kwaliteit

en efficiency van de optiekketens verzameld onder het dak van de Groep hiermee verder

vergroot wordt". 
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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.
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