
Optiekketen Hans Anders en Humberto Tan ontwikkelen
exclusieve brillenlijn
“Een bril moet luxe aanvoelen en lekker zitten. Gebruik je zintuigen!"

Humberto Tan en Hans Anders hebben de handen ineen geslagen. Desuccesvolle tv-
presentator en de optiekketen hebben onder het label Humberto sameneen brede
collectie correctiemonturen en zonnebrillen ontwikkeld. De nieuwe lijnkenmerkt zich
door stijlvolle, ingetogen heren- en unisex-monturen. Decollectie is vanaf nu exclusief
verkrijgbaar in alle winkels en via de webshopvan Hans Anders. De zonnebrillen volgen
in maart 2016.
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De presentator van de populaire talkshow RTL Late Night is uiterstsuccesvol. Dat leverde de
altijd stijlvol geklede Tan in 2014 maar liefst tweebelangrijke awards op: de Zilveren Televisie
Ster Man 2014 en de titel Man of theYear 2014. De liefde voor mode werd hem met de
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paplepel ingegoten en leiddein 1999 tot de titel Best Geklede Man vanNederland. Een eigen
Humberto-kledinglijn volgde in 2003. Voor Humberto Tanzijn brillen en zonnebrillen een logisch
vervolg: “Het label Humberto isinmiddels volwassen en staat voor meer dan alleen
herenkleding. Een eigenbrillenlijn hoort daarbij, mits de monturen passen in de look en feel van
Humberto: ingetogen, stijlvol en zelfbewust.”

“Het label Humberto is inmiddels volwassen en staat voor meer dan alleen
herenkleding. Een eigen brillenlijn hoort daarbij.„
— Humberto Tan

Zintuigen

De eerste Humberto-collectie via Hans Anders telt 21stijlvolle monturen. “Van een prachtig,
klassiek montuur in een mooie bruinekleur tot een best heftig montuur met stevig contrast
tussen een blauw frame ende pootjes.” Humberto Tan heeft duidelijke ideeënover zijn collectie
bij Hans Anders: “Een bril moet luxe aanvoelen en lekkerzitten. Dat is belangrijk. Gebruik je
zintuigen! Verder mag een bril opvallen,maar niet te veel. Ik zie een bril vooral als een
verlengde of accentuering vanwie je zelf bent.”
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Noot: foto's van alle monturen vindt u in de speciale Humberto press kit.

Expertise

De tv-presentator en ondernemer kiest bewust voor eensamenwerking met optiekketen Hans
Anders. “De expertise van Hans Anders op hetgebied van productontwikkeling is
onmiskenbaar. Daarnaast beschikken ze met meerdan 250 winkels en een webshop over een
uitgebreid distributienetwerk inNederland. Misschien wel het allerbelangrijkste is echter het
enthousiasme overde samenwerking, die we bij de mensen van Hans Anders ervaren”, aldus
Tan.
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“We denken met deze collectie zakelijke en elegante monturen een nieuwe
doelgroep aan te spreken. Daarmee is het een mooie toevoeging op de
internationale merkcollecties die we inmiddels ruimschoots in ons assortiment
hebben.„

http://hans-anders.pr.co/images/189422
http://hans-anders.pr.co/images/189424


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.

— Algemeen directeur Remco Boerefijn van Hans Anders Nederland

Kwaliteit enambitie

Voor Hans Anders heeft de samenwerking met Humberto Tan eenduidelijk doel. Algemeen
directeur Remco Boerefijn van Hans Anders Nederland: “Humbertostaat voor kwaliteit en
ambitie. Tegelijk is het puur Hollandse merkbenaderbaar en sympathiek. We denken met deze
collectie zakelijke en elegantemonturen een nieuwe doelgroep aan te spreken. Daarmee is het
een mooietoevoeging op de internationale merkcollecties die we inmiddels ruimschoots inons
assortiment hebben.”

Humbertois exclusief verkrijgbaar in de winkels en webshop van Hans Anders. De prijsvan alle
monturen van Humberto bedraagt € 109,-

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.

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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