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Specsavers hoofdkantoor verhuist naar
Maarssen
Huizen, 5 juli 2018 - Het hoofdkantoor van Specsavers verhuist begin 2019 van
Huizen naar Maarssen. Algemeen directeur Remko Berkel zette deze week zijn
handtekening onder het nieuwe huurcontract. Met de verhuizing, die naar
verwachting in januari plaatsvindt, gaan alle werknemers over naar een volledig
nieuw gerealiseerde kantoorruimte boven het Bison Shopping Center aan het
Bisonspoor 4004.

Remko Berkel (algemeen directeur Specsavers Nederland) en Claudio Riffeser
(eigenaar/verhuurder) bij de contractondertekening.
Volop nieuwe faciliteiten
Remko Berkel over de verhuizing: “Het werd tijd om deze stap te zetten. Ons pand in
Huizen voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen die we stellen. Het gloednieuwe
kantoor in Maarssen biedt allerhande faciliteiten: het zit dichtbij de snelweg en een
treinstation, heeft voldoende parkeerruimte, biedt mogelijkheden tot uitbreiding én er
zit een Specsavers filiaal in het winkelcentrum onder het kantoorpand. Zo blijven we
dicht bij de klant. Ook zit ons opleidingsinstituut voor medewerkers, opticiens en
audiciens, de Specsavers Academy in Utrecht, nu een stuk dichterbij.”
Specsavers huurt in Bison Office Spaces Maarssen circa 1500m2 kantoorruimte voor
directie en staf. De Bison Office Spaces bestaan uit 4 kantoortorens met een totaal
verhuurbaar vloeroppervlak van circa 20.000 m2 kantoorruimte. De grote variëteit aan
beschikbare vloeroppervlakte biedt de Bison Office Spaces vele mogelijkheden voor
diverse soorten organisaties.
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- EINDE PERSBERICHT Over Specsavers
Specsavers is een snelgroeiende retailketen die 138 oog- en hoorzorgwinkels in
Nederland exploiteert. De winkels worden gerund op joint-venture basis onder leiding
van lokale winkelpartners. Het van oorsprong Britse familiebedrijf is sinds 1997 in
Nederland actief en heeft als missie om kwalitatief hoogwaardige én betaalbare oogen hoorzorg voor iedereen toegankelijk te maken. Specsavers Nederland boekte in
2016/2017 een omzet van ruim €135 miljoen.
Specsavers wil de komende jaren een steeds prominentere rol spelen in de markt van
eerstelijns oog-en hoorzorg en haar positie verder versterken. Alle opticiens die
werkzaam zijn bij Specsavers hebben een externe optiekopleiding afgerond. Tevens
zijn al onze audiciens StAr (Stichting Audicien register) geregistreerd, waarmee
kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsinrichting is gewaarborgd.
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.
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Wilt u geen nieuws over dit onderwerp ontvangen, mail dan naar persbericht@hetprbureau.nl. Wilt u geen
berichten meer van ons ontvangen, klik dan hier.
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