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Hans Anders 3e keer op rij beste Retailer in de
categorie audiciens in België
De categoriewinnaars van de publieksprijzen ‘Salesforce Beste Retailer of the

Year 2022-2023’ in België zijn bekend. Ruim 147.000 consumenten hebben dit

jaar gestemd op hun favoriete retailers. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op

donderdag 6 oktober heeft Tom Versyp, salesmanager Audio, namens Hans

Anders voor de derde keer op rij de Award voor beste Retailer in de categorie

Audiciens in ontvangst mogen nemen.  

Tom Versyp, Sales Manager Audio Hans Anders, en Barry Oosting, Country Retail Manager

België, hebben de Award voor beste Retailer van België in de categorie audiciens in ontvangst

genomen.

Beoordeling op prijs, assortiment, betrouwbaarheid, service en kwaliteit

⏲

http://news.hansanders.com/
https://news.hansanders.com/images/446758


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.  

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.

Net als in 2020-2021 en 2021-2022 hebben de Belgische consumenten Hans Anders verkozen

tot de beste winkelketen in hoorzorg. Bij het uitbrengen van hun stemmen, beoordelen

consumenten winkelketens en webshops op prijs, assortiment, betrouwbaarheid, service en

kwaliteit.

Goed gehoor bereikbaar voor iedereen in België

In zijn speech tijdens de uitreiking, gaf Tom aan dat hij bijzonder trots op is op de audiologen

van Hans Anders. Volgens hem bewijzen zij iedere dag weer, dat gedegen, deskundige hoorzorg

en innovatieve hoortoestellen gewoon betaalbaar kunnen zijn voor alle slechthorenden in

België. Gesteund door deze Award, gaat Hans Anders door met zijn missie om in België goed

gehoor bereikbaar te maken voor iedereen.

De Retailer of the Year Awards worden jaarlijks in België en Nederland uitgereikt aan de

winkelketen die binnen zijn categorie de hoogste waardering krijgt van de consument. De

overall winnaars van de Salesforce Retailer of the Year worden op 10 november

bekendgemaakt.
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