
Eindhoven: Hans Anders opent hypermoderne winkel in de
HermanusBoexstraat
Interactieve spiegels: via social media advies over een nieuwe bril

Gorinchem/Eindhoven, 25 september 2015 – Optiekketen Hans Anders heeft in de
Hermanus Boexstraat in het centrum van Eindhoven een nieuwe winkel geopend.
Klanten zullen verrast worden door de innovatieve inrichting van de ruim 160m2 grote
winkel. Het moderne, nieuwe interieur is opvallend warm en vriendelijk. Klantentreffen
bovendien technische snufjes als videoschermen en interactieve digitalespiegels.
Vestigingsmanager Daniëlle Donkers: “We spelen graag in op de veranderende
behoeften van onze klanten.” Na Muiden, Den Haag,Rotterdam en Breda is de winkel in
Eindhoven de vijfde nieuwe concept store vanHans Anders in korte tijd.

http://hans-anders.pr.co/images/180405
http://www.hansanders.nl/
http://hans-anders.pr.co/images/180400


De winkel ligt op een absolute toplocatie in hetcentrum van Eindhoven middenin de
‘Brillenboulevard’. Hans Anders heeft veelvertrouwen in deze locatie. “Op deze plek -in de
drukke doorloop van het station naarMarkt- zijn we zichtbaar en goed bereikbaar voor onze
klanten”, verwacht de enthousiastevestigingsmanager. Het assortiment is breed: van

http://hans-anders.pr.co/images/180399
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contactlenzen tot een grotecollectie monturen. Ruim zestig procent van dezecollectie bestaat
uit merkbrillen tegen vaste, lage prijzen. Zo kunnen klantenkiezen uit de laatste monturen van
meer dan dertig internationale topmerkenonder andere Tommy Hilfiger, Cacharel, Cerruti 1881,
Ted Baker, Just Cavalli,Thierry Mugler en Converse.

“Op deze plek -in de drukke doorloop van het station naar Markt- zijn we
zichtbaar en goed bereikbaar voor onze klanten.„
— Vestigingsmanager Daniëlle Donkers van Hans Anders Eindhoven

http://hans-anders.pr.co/images/180398
http://hans-anders.pr.co/images/180396


Digitale spiegels 

Met digitale spiegels kunnen klanten eenvoudig zien hoe een montuur staat. Via ingebouwde
e-mail kunnen ze vanuit de winkel bij vrienden en familieinformeren wat die vinden van een
geselecteerd montuur. Voor de nieuwe inrichting maakt de optiekketen gebruik van mooie
materialenals donker hout en staal. Een stijlvol kleurpallet van bruin, grijs en zwartwordt
afgewisseld met de welbekende rode accentkleur. Monturen worden op een inspirerende
manier gepresenteerdin toegankelijke, van binnenuit verlichte schappen, die speciaal voor
HansAnders zijn ontwikkeld.

Veranderende behoeften 

Vestigingsmanager Daniëlle Donkers: “Hans Anders heeft altijd al een bredeselectie monturen
van onze huiscollectie geboden, tot wel 750 verschillendemonturen per jaar. De laatste jaren
merken we dat onze klanten ook behoeftehebben aan merkmonturen tegen een vaste lage
prijs. Meer dan ooit bieden we dienu ook.” De Hans Anders-vestiging in de Hermanus
Boexstraat 30-32 is zeven dagen perweek open. Er zijn altijd gediplomeerde opticiens
aanwezig. Ook kunnen klanten (online)een afspraak maken met een contactlensspecialist of
voor een oogmeting. Donkers:“Zo kunnen we klanten vrijwel direct van dienst zijn.”

“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.„
— Vestigingsmanager Daniëlle Donkers van Hans Anders Eindhoven

Openingstijden 

De openingstijden van HansAnders, Hermanus Boexstraat 30-32, Eindhoven, zijn:
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OVER HANS ANDERS

Hans Anders Retail Group bv, gevestigd te Gorinchem, is sinds 1982 leverancier van kwaliteitsbrillen, contactlenzen
en hoortoestellen. Hans Anders, onderdeel van de groep, is marktleider op de Nederlandse optiekmarkt en heeft
circa 400 vestigingen in Nederland, België en Frankrijk, en ruim 1.500 medewerkers. Sinds 1999 levert Hans
Anders ook hoorzorg.

Ma 11.00-19.00 uur
Di 9.00.19.00 uur
Wo 9.00-19.00 uur
Do 9.00-19.00 uur
Vr 9.00-21.00 uur
Za 9.00-18.00 uur
Zo 12.00-17.00 uur

= = =

Noot aan de redactie (niet voor publicatie):

Hi-res foto's van de nieuwe Hans Anders-vestiging vindt u in de presskit Eindhoven.

Perswoordvoering
Voor persvragen belt u naar Rian van Koulil of Myra ter Horst van Hans Anders Nederland, telefoon (0183) 69

75 00 of 06 55 40 38 19. U kunt ook mailen naar persvoorlichting@hansanders.nl.
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