PERSBERICHT
Ook zonder vliegtickets vakantievoordeel

SPECSAVERS AMSTERDAM INTRODUCEERT 0% BTW
Huizen, 18 mei 2016 - Om voordelig te winkelen hoef je nu niet perse een vliegticket
aan te schaffen, je kunt ook gewoon in Amsterdam terecht voor vakantievoordeel. Tot
en met 29 mei betaalt Specsavers de BTW bij aankoop van een (zonne)bril. Het is voor
het eerst dat een optiekketen deze actie lanceert en dat vakantiegangers ook zonder
boarding pass, gewoon in hun eigen woonplaats vakantievoordeel kunnen halen.
Specsavers Amsterdam lanceert de actie vlak voordat het zomerseizoen echt losbarst. “Met
de zomervakantie in aantocht bedenken veel mensen last-minute dat ze nog een reservebril
of een nieuwe zonnebril nodig hebben. Die koopt men dan nog wel eens snel bij een
drogisterij of een warenhuis, zonder erop te letten of de bril wel goed past en of het de juiste
UV-bescherming heeft. Het leek ons daarom een sympathiek idee om een 0% BTW-actie te
starten, met een knipoog naar de vakantie. Het is een all-in deal: een bril voor een goed
bedrag, met deskundig advies, volgens de laatste trends en ook nog eens op maat afgesteld,
zoals we dat bij al onze brillen doen”, aldus Maudy Groen retailmanager van Specsavers
Amsterdam. "En je hoeft alleen maar langs onze winkel te vliegen."
De 0% BTW-actie geldt ook bij de bekende ‘tweede bril gratis’ actie van de optiekketen.
Voor meer informatie: www.specsavers.nl
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.
Voor meer informatie (niet voor publicatie):
Specsavers International, Wieteke Lap, telefoon: (035) 628 8311 e-mail:
eu.persbureau@specsavers.com. (www.specsavers.nl)
Over Specsavers
Het van oorsprong Britse familiebedrijf Specsavers opende in 1997 in Nederland de deuren
van haar eerste winkel. De snelgroeiende retailketen exploiteert in Nederland inmiddels 121
optiek- en hoorzorgwinkels op joint-venture basis onder leiding van lokale winkelpartners. Dit
vanuit een heldere missie: kwalitatief hoogwaardige én betaalbare oog- en hoorzorg voor
iedereen in Nederland toegankelijk maken.
Specsavers wil de komende jaren een steeds prominentere rol spelen in de eerstelijns oogen hoorzorg en haar marktpositie verder versterken. Nu al is de keten de grootste opleider
van gediplomeerde opticiens in Nederland en is aan nagenoeg elke vestiging een StArgeregistreerde triage audicien verbonden. Specsavers werkt intensief samen met diverse

opleidingsinstituten, zoals het Deltion College en biedt een breed spectrum aan
carrièremogelijkheden.
Een niet aflatende focus op innovatie maakt dat Specsavers staat voor kwalitatief
hoogwaardige producten en service op het snijvlak van medische zorg, mode en technologie.
Via Stichting Specsavers Steunt toont de organisatie haar betrokkenheid bij de samenleving,
voornamelijk door het ondersteunen van lokale goede doelen. Zo hebben ruim 1100 goede
doelen in Nederland in de afgelopen vijf jaar een financieel steuntje in de rug ontvangen.
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