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Nieuwe winkel voor Hans Anders in Wuustwezel

Gorinchem, 28 september 2022 – Wuustwezel is een nieuwe winkel rijker.

Optiekketen Hans Anders opent op woensdag 28 september een vestiging in het

centrum van Wuustwezel. De nieuwe winkel is te vinden aan de Bredabaan 439 en

is zes dagen per week geopend. Met een parking voor de deur, een groot aanbod in

(merk)monturen en het allernieuwste interieur, kijkt het winkelteam ernaar uit

om óók de inwoners van Wuustwezel en omstreken te kunnen helpen met een

mooie, betaalbare bril, zonnebril of lenzen.
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OVER HANS ANDERS

Nexeye 
Nexeye is een platform van retailbedrijven dat op dit moment bestaat uit drie value-for-money optiekmerken die
actief zijn in vijf Europese landen.

Hans Anders werd 40 jaar geleden opgericht en is met 407 winkels actief in Nederland en België met oog- en
hoorzorg. In 2021 won de keten dankzij een succesvolle omnichannelstrategie de 'Shopping Award'.

eyes + more is met 280 vestigingen actief in Duitsland, Oostenrijk, Nederland en België, richt zich op betaalbare,
modische oogzorg en is de snelst groeiende optiekketen in Europa.  

De nieuwe winkel beschikt over een ruim winkeloppervlak van circa 94 m2 en in de winkel

worden bijna 1000 monturen gepresenteerd; modellen uit de vertrouwde Hans Anders collectie

en de nieuwste collecties van topmerken zoals Ray-Ban®, Tommy Hilfiger, Lacoste en Vogue.

Bezoekers vinden er ook de innovatieve DRIIVE sportbrillen collectie, ontwikkeld door Hans

Anders in samenwerking met World Tour wielerteam DSM. Het pand is ingericht conform het

nieuwste winkelconcept van de optiekketen; met een modern en fris, maar ook gezellig

interieur.

Beter bereikbaar voor klanten in Wuustwezel en omstreken
Het gaat goed met Hans Anders. Tegen alle trends in groeit de optiekketen en wordt het aantal

vestigingen geleidelijk uitgebreid. Barry Oosting, Retail Manager België: “In de afgelopen jaren,

zijn we in België geleidelijk doorgegroeid maar nu maar liefst 142 winkels. Zo hebben we ervoor

gezorgd dat we echt in iedere regio goed bereikbaar zijn voor onze klanten. Deze winkel is

daarvan een goed voorbeeld. Natuurlijk konden inwoners eerder terecht in Kalmthout of

Hoogstraten, maar we zagen dat er ruimte was voor een mooie optiekwinkel in Wuustwezel. Ik

ben er trots op dat we deze winkel nu ook kunnen openen en het enthousiaste team van

deskundige collega’s veel succes."

Opening met feestelijke actie
De winkel wordt officieel geopend op woensdag 28 september met een feestelijke actie: gratis

glazen bij aankoop van een montuur. De actie loopt tot en met zaterdag 15 oktober. Hans

Anders raadt aan om vooraf een afspraak te maken voor een oogmeting via hansanders.be.
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Direkt Optik heeft 37 winkels in Zweden.

In totaal werken bij nexeye en labels meer dan 4000 medewerkers (headcount). De Britse investeerder 3i is
eigenaar van nexeye.
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