PERSBERICHT
Eerste van dertig geplande winkelopeningen een feit

SPECSAVERS OPENT 120E FILIAAL IN WOERDEN
Huizen, 11 februari 2016 – Specsavers heeft haar 120e winkelfiliaal in Nederland
geopend. Zoals eerder aangekondigd gaat de retailketen de komende drie jaar
ruim vijf miljoen investeren in de versterking van haar marktpositie. De nieuwe
winkel in Woerden is de eerste van de 30 filialen die de deuren opent. Het
filiaal, gevestigd volgens de nieuwe strategie op een A1-locatie midden in de
provinciestad, opende op 6 februari voor publiek. De volgende
winkelopeningen van Specsavers staan gepland in het tweede kwartaal.
Met de forse uitbreiding in winkelfilialen wil Specsavers kwalitatieve oog- en hoorzorg
voor een breed publiek toegankelijk maken. De keten is in Nederland de grootste
opleider van gediplomeerde opticiens en aan bijna elke vestiging is ook een
gediplomeerde, StAr-geregistreerde triage audicien verbonden.
In het nieuwe 200m2 filiaal met twee oogmeet- en één horenruimte kunnen klanten
terecht voor deskundig advies voor ogen én oren. Deze combinatie onder één
winkeldak stelt Specsavers in staat om haar producten tegen betaalbare prijzen aan
te bieden. Een businessmodel dat uiterst succesvol lijkt te zijn: met de stijgende
verkoopcijfers en ambitieuze uitbreidingsplannen laat Specsavers duidelijk een
antitrend zien op de markt.
25 jaar ervaring
Optiekpartner Marijke van Leeuwen en retailpartner Henny van Waas, zijn geen
vreemden in de optiekbranche. Sinds 8 jaar werkt Van Leeuwen bij Specsavers. Van
Waas heeft uitgebreide retailervaring, waarvan 11 jaar bij Specsavers en 23 jaar bij
C&A. Voor goede hoorzorg in Woerden zijn klanten aan het juiste adres bij audicien
Tom de Groot. Hij heeft ruim 40 jaar ervaring in het vak en werkt sinds 2011 bij
Specsavers. Het totale winkelteam bestaat in totaal uit acht personen, ieder met een
eigen specialiteit. Alle oogonderzoeken worden net als in de andere 119 Specsaverswinkels uitsluitend uitgevoerd door opticiens of optometristen met een afgeronde
overheidserkende MBO- of HBO-optiekopleiding. Ook voor de triage audiciens bij
Specsavers geldt dat zij allen gediplomeerd en StAr-geregistreerd zijn.
Fotobijschrift 1 (voorkant winkelpand):
De eerste van de dertig nieuwe winkelfilialen van Specsavers in Nederland is een
feit. Deze week opende de retailketen de deuren van haar nieuwe winkel in
Woerden. In drie jaar tijd wil de organisatie nog 29 andere vestigingen openen.
Specsavers wil op deze manier betaalbare, kwalitatieve oog- en hoorzorg voor een
zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken.
Fotobijschrift 2 (foto winkelteam)
De komende drie jaar staan er dertig winkelopeningen op de rol bij Specsavers, te
beginnen in Woerden. Opticien Marijke van Leeuwen en retailpartner Henny van
Waas bijten de spits af bij Specsavers. "Wij zijn er trots op dat we ook inwoners van
Woerden nu kennis kunnen laten maken met hetgeen waar Specsavers voor staat:
brillen, contactlenzen en hoortoestellen van goede kwaliteit tegen een scherpe prijs.
Want ja, kwaliteit en lage prijzen kunnen echt samengaan in onze branche."

Volg Specsavers ook online!

- EINDE PERSBERICHT Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws van Specsavers? Neem dan een abonnement
op de newsfeed (via RSS) van onze nieuwsruimte. Alle berichten komen dan automatisch in
uw mailbox.
Specsavers International, Marloes Krot, telefoon: (035) 628 8311, of e-mail naar:

eu.persbureau@specsavers.com (www.specsavers.nl)
Over Specsavers
Het familiebedrijf Specsavers heeft internationaal meer dan 1700 winkels, waarvan op dit
moment 120 winkels in Nederland. De winkels worden geëxploiteerd op joint-venture basis
onder leiding van lokale partners. Specsavers is van mening dat Nederlanders al jaren teveel
betalen voor een scherpe blik en een goed gehoor. Met deze filosofie startte het bedrijf in
1997 in Nederland met het leveren van kwalitatief betaalbare oogzorg en sinds 2007 ook met
kwalitatieve hoorzorg. Internationaal verkoopt Specsavers jaarlijks 17,5 miljoen brillen van
een hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs. Oogonderzoeken worden bij Specsavers verricht
door opticiens en optometristen met minimaal een overheidserkend MBO- of HBO-diploma.
Gediplomeerde StAr-geregistreerde triage audiciens begeleiden klanten met licht tot ernstig
gehoorverlies bij een correcte hooraanpassing in 111 winkels. Specsavers werkt intensief
samen met opleidingsinstituten en biedt diverse carrièremogelijkheden.
Disclaimer
Specsavers heeft de nodige zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van dit persbericht. Zij kan echter niet
garanderen dat deze informatie foutloos, volledig en actueel is. De prijzen en (actie)voorwaarden opgenomen in
dit persbericht zijn gespecificeerd op www.specsavers.nl en/of zijn te verkrijgen in een Specsavers winkel in
Nederland.
Dit is geen commerciële informatie maar persinformatie. U ontvangt dit persbericht omdat u bent opgenomen in
het persbestand van Specsavers International B.V. Specsavers verstuurt regelmatig nieuwsberichten over de
onderneming en haar merken. Indien u deze persinformatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar
maken door een e-mail te sturen naar eu.persbureau@specsavers.com, waarin u aangeeft om welk e-mailadres
het gaat. Uw mailadres wordt dan uit de database verwijderd.

