Opticien Hans Anders opent
nieuwe winkelformule in Den
Haag
Gorinchem/Den Haag, 9 maart 2014 - Amper vier maanden na de opening van haar pilot
store in Muiden, heeft Hans Anders ook een van haar grootste en drukste filialen
volledig vernieuwd. De vestiging van de optiekketen in het centrum van Den Haag heeft
de afgelopen week een complete gedaantewisseling ondergaan. De nieuwe inrichting
en uitstraling van de bijna 150m2 grote winkel is in belangrijke mate gebaseerd op de
ervaringen in de pilot store in Muiden. Op korte termijn zullen meer filialen een makeover krijgen, aldus Hans Anders.
De verbouwde vestiging in de Grote Marktstraat biedt veel technische snufjes als

videoschermen en interactieve digitale spiegels. Daarmee kunnen klanten niet alleen zien hoe
een montuur staat, maar via ingebouwde e-mail en sociale media app’s bij vrienden en familie
informeren wat die vinden van een geselecteerd montuur. Evenals in Muiden is het moderne
nieuwe interieur warm en vriendelijk door het gebruik van donker hout en staal in een stijlvol
pallet van bruin, grijs en zwart. Tegelijk is de winkel met grote portretfoto’s en een rode
accentkleur toch herkenbaar Hans Anders gebleven.

“Met alle klantinzichten uit Muiden hebben we de routering en bewegwijzering in
Den Haag verder verfijnd. Klanten kunnen anders wat overweldigd raken door
de grote hoeveelheid monturen, zo hebben we gemerkt.„
— Angeli Engels, sales director Hans Anders Nederland

Brede collectie
Directeur Angeli Engels van Hans Anders is verantwoordelijk voor het nieuwe winkelconcept:
“Met alle klantinzichten uit Muiden hebben we de routering en bewegwijzering in Den Haag
verder verfijnd. Klanten kunnen anders wat overweldigd raken door de grote hoeveelheid
monturen, zo hebben we gemerkt.” Ook in Den Haag presenteert de optiekketen een bredere
collectie dan voorheen gebruikelijk: meer dan zestig procent van het assortiment bestaat uit
merkbrillen tegen vaste, lage prijzen. Hans Anders biedt de laatste monturen van meer dan 30
topmerken waaronder Cacharel, Cerruti 1881, Ted Baker, Just Cavalli, Thierry Mugler en
Converse.
===
Noot aan de redactie (niet voor publicatie)
Hi-res foto's van de nieuwe Hans Anders-vestiging vindt u in de presskit Den Haag.

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.
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Contactinformatie

Hans Anders
Klanten kunnen iedere werkdag van 8.30 uur tot 17.30 uur terecht bij onze gratis klantenservice. Voor informatie
over brillen of lenzen belt u naar 0800-0075. Voor informatie over hoortoestellen of voor het maken van een
afspraak voor een hoortest in één van onze winkels, belt u naar 0800-0027.
Winkels:
Ons deskundige personeel zijn onze klanten graag van dienst in 250 winkels in heel Nederland.
Post:
Klantenservice Hans Anders
Antwoordnummer 333
4200 VB Gorinchem
Bezoekadres:
Papland 21
4206 CK Gorinchem
🌐 Algemene website
✉ Contact



Woordvoerder

Perswoordvoering
Voor persvragen belt u naar Rian van Koulil of Myra ter Horst van Hans Anders Nederland, telefoon (0183)
69 75 00 of mobiel 06 30 38 97 06.
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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