
Audiciens van Hans Anders voeren gratis hoortest uit in Tiel
Volop keuze, ook uit ’s werelds meest innovatieve toestellen

Tiel, 30 september 2015 - Kost het u moeite om in een drukke omgeving een gesprek te
volgen? Ofwijzen anderen u erop dat de tv hard staat? Twijfel niet langer en laat uw
gehoor gratis testen bij Petra van Eck, al tien jaar gecertificeerdhoortoestelspecialist
van Hans Anders in Tiel. “Goed horen, daar heeft iedereenrecht op!”

Sinds 1999 biedt HansAnders een brede collectie hoortoestellen van leveranciers met een
goede naam. Inruim 120 winkels verspreid over het land staan gediplomeerde enStAr-
geregistreerde audiciens klaar om klanten vakkundig te adviseren. Datwordt gewaardeerd.
Klanten geven de audiciens van Hans Anders gemiddeld een 8,7als rapportcijfer.

http://hans-anders.pr.co/images/181350
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Hoortest

Klanten kunnen in de Hans Anders-winkel in de Waterstraat 75, Tiel terecht voor een gratis
hoortest. Daarvoor kunnen ze vrijblijvend een afspraak maken via 0800-0075 (gratis). Wie
voor 11 oktober 2015 een hoortest laat uitvoeren, ontvangt een mooie paraplu cadeau. Kijk
voor alle informatie over de hoortoestellen van Hans Anders op hansanders.nl/horen.

Assortiment

Volgens hoortoestelspecialist Petra van Eck is er voor iedere klant een geschikt hoortoestel.
“In elke categorie hoortoestellen waaruit klanten mogen kiezen om voor vergoeding in
aanmerking te komen, is altijd minimaal één toestel waarvoor ze géén eigen bijdrage betalen.
Heeft een klant zijn verplichte eigen risico al verbruikt? Dan kost zo’n hoortoestel dus niets”,
tipt de audicien uit Tiel.
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“In elke categorie hoortoestellen waaruit klanten mogen kiezen om voor
vergoeding in aanmerking te komen, is altijd minimaal één toestel waarvoor ze
géén eigen bijdrage betalen.„
— Hoortoestelspecialist Petra van Eck van Hans Anders in Tiel

Vergoeding

Petra van Eck neemt haar klanten veel werk uit handen: “Wij hebben goede afspraken met
alle zorgverzekeraars in Nederland over de vergoeding van een hoortoestel. We kunnen
precies voor een klant uitrekenen wat zijn zorgverzekering vergoedt. De declaratie regelen wij
zelf met de zorgverzekeraar, dus daar heeft een klant geen omkijken naar.”

Betaalbaar

Behalve klanten erkennen ook zorgverzekeraars de kwaliteit van Hans Anders. Als enige
audicienketen is Hans Anders door Achmea en Menzis voor de komende jaren als partner
geselecteerd. Algemeen directeur Remco Boerefijn van Hans Anders is blij met dat
vertrouwen “Het bevestigt ons in de keuzes die we in de laatste jaren hebben gemaakt. We
vinden dat goede kwaliteit hoorzorg toegankelijk moet blijven voor iedereen die dat nodig
heeft”, aldus Boerefijn. “We leveren uitstekende hoortoestellen en goede service. Daarnaast
zorgen we er als Hans Anders voor dat hoorzorg betaalbaar blijft.”
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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.

“We vinden dat goede kwaliteit hoorzorg toegankelijk moet blijven voor iedereen
die dat nodig heeft.„
— Algemeen directeur Remco Boerefijn van Hans Anders Nederland
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie of in geval van persvragen kunt u contact opnemen met Hans Anders
Nederland, Myra ter Horst op telefoon (0183) 69 75 00 of 06 55 40 38 19. E-mailen kan
naar persvoorlichting@hansanders.nl.
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