
Breda: Hans Anders opent hypermoderne winkel in de
Ginnekenstraat
Interactieve spiegels: via social media advies over een nieuwe bril
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SAMENVATTING

Optiekketen Hans Anders heeft haar druk bezochte winkel aan de Ginnekenstraat in Breda
volledig vernieuwd. Klanten zullen verrast worden door de innovatieve inrichting van de ruim
82m2 grote winkel. Het moderne, nieuwe interieur is opvallend warm en vriendelijk. Klanten
treffen bovendien technische snufjes als videoschermen en interactieve digitale spiegels.
Vestigingsmanager Ronald Aarts: “We spelen graag in op de veranderende behoeften van
onze klanten.”

De winkel ligt op een toplocatie in het centrum van Breda en is al jaren een van de
populairste vestigingen van Hans Anders. Het assortiment is breed: van contactlenzen en
hoortoestellen tot een brede collectie monturen. Ruim zestig procent van deze collectie
bestaat uit merkbrillen tegen vaste, lage prijzen. Zo kunnen klanten kiezen uit de laatste
monturen van onder andere Tommy Hilfiger, Cacharel, Cerruti 1881, Ted Baker, Just Cavalli,
Thierry Mugler en Converse.

Digitale spiegels

Met digitale spiegels kunnen klanten eenvoudig zien hoe een montuur staat. Via ingebouwde
e-mail en sociale media app’s kunnen ze vanuit de winkel bij vrienden en familie informeren
wat die vinden van een geselecteerd montuur. Voor de nieuwe inrichting maakt de optiekketen
gebruik van mooie materialen als donker hout en staal. Een stijlvol kleurpallet van bruin, grijs
en zwart wordt afgewisseld met de welbekende rode accentkleur. Monturen worden ‘staand’
gepresenteerd in toegankelijke, van binnenuit verlichte schappen, die speciaal voor Hans
Anders zijn ontwikkeld.

Veranderende behoeften

Vestigingsmanager Ronald Aarts: “Hans Anders heeft altijd al een brede selectie monturen
van onze huiscollectie geboden, tot wel 750 verschillende monturen per jaar. De laatste jaren
merken we dat onze klanten ook behoefte hebben aan merkmonturen tegen een vaste lage
prijs. Meer dan ooit bieden we die nu ook.” De Hans Anders-vestiging in de Ginnekenstraat
137 is zeven dagen per week open. Er is een gediplomeerd opticien aanwezig. Ook kunnen



klanten (online) een afspraak maken met een contactlensspecialist of voor het aanmeten van
een hoortoestel. De winkel is StAr-gecertificeerd, waardoor klanten kunnen rekenen op
deskundig advies van een gediplomeerd audicien.

Openingstijden

De winkels van Hans Anders aan Ginnenkenstraat 137 in Breda is open op:

Ma 13.00-18:00 uur
Di 9.30-18.00 uur
Wo 9.30-18.00 uur
Do 9.30-20.30 uur
Vr 9:30-18:00 uur
Za 9.30-17.00 uur
Zo 12.00-17.00 uur

Hans Anders
http://www.hansanders.nl
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"Hans Anders heeft altijd al een brede selectie monturen van onze huiscollectie
geboden, tot wel 750 verschillende monturen per jaar. "
— Ronald Aarts, vestigingsmanager van Hans Anders in Breda
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Perswoordvoering
Voor persvragen belt u naar Rian van Koulil of Myra ter Horst van Hans Anders Nederland, telefoon (0183) 69

75 00. U kunt ook mailen naar persvoorlichting@hansanders.nl.

Beeldmateriaal
Hi-res beeldmateriaal van de collecties van Hans Anders is beschikbaar via

http://press.creampr.nl/users/sign_in. 

Indien u nog geen toegang tot deze online pressroom kunt u contact opnemen met Dicky Meijer, e-mail

dickt@creampr.nl.

Uitleen
De collecties van Hans Anders zijn beschikbaar voor fotografiedoeleinden via de showroom van Cream PR, Van

Hallstraat 294 IA, 1051 HM Amsterdam. 

Voor nadere informatie over de beschikbaarheid kunt u contact opnemen met Dicky Meijer, telefoon 020 421 21

24.
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