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In twintig minuten een (sport)bril op sterkte

Misschien herken je het wel: je hebt het idee dat je minder

kochte bril één jaar verzekerd tegen schade, verlies en

goed ziet en laat een oogmeting uitvoeren. En inderdaad,

diefstal. Wij doen dit omdat we vertrouwen hebben in

het blijkt dat je wel een (nieuwe) bril kunt gebruiken. Dan

de kwaliteit van onze producten.”

wil je daar niet lang op hoeven te wachten. Bijvoorbeeld
omdat je de volgende dag al op wintersport gaat en niet
met slecht zicht op de piste wilt staan. Toegegeven, het
is een beetje een worstcasescenario, maar toch: ook in
zo’n situatie slaag je bij SINNER in een oogwenk.
House of SINNER
Welke reden je ook hebt voor de aanschaf van een
nieuwe sportbril op sterkte, wie binnenloopt bij de
‘House of SINNER’, de nieuwe brandstore in hartje
Amsterdam, staat in twintig minuten weer buiten. Mét
bril, op sterkte. “Het concept van deze winkel is echt
uniek”, vertelt Chiel Durang, online retail manager en
eindverantwoordelijke van de ‘House of SINNER’. “Zo
is er altijd een gediplomeerde opticien aanwezig, die
oogmetingen uitvoert met de modernste apparatuur.
De klant zoekt zelf het montuur uit en kan daarbij kiezen uit de hele SINNER-(sport)brillencollectie. Als de
keuze gemaakt is, slijpt de opticien de glazen direct op
maat en ga je twintig minuten later naar huis met een
nieuwe bril, eventueel inclusief drie gekleurde glazen,
zodat je scherp ziet onder alle (weers)omstandighe-

Sinner komt naar jou!
Allround specialist in winteren zomeraccessoires

den. Het aanpassen van multifocale glazen is com-

Sinds de oprichting in 1996 is het Nederlandse be-

plexer en duurt een week.”

drijf Sinner uitgegroeid van een specialist in sportzonnebrillen tot een internationaal lifestyle- en

Work-out terwijl je wacht

sportmerk met meer dan drieduizend verkooppun-

In de tijd dat de opticien jouw glazen op maat slijpt,

ten in ruim dertig landen. In deze succesvolle perio-

kun je rustig een kopje koffie drinken, maar heb je ook

de is het assortiment flink uitgebreid. Zo vind je bij

de kans om de echte SINNER-beleving te ervaren. Zo

Sinner het hele jaar door kwalitatief hoogwaardige

vind je een etage lager een vestiging van Fit Boutiqs,

accessoires om je te beschermen tegen de elementen.

waar je onder persoonlijke begeleiding gratis kennis
kan maken met hun Super Slow HIT trainingsmetho-

Mobiele oogmetingen

de. Bijkomend pluspunt is dat je dankzij de gekoelde

Voor bedrijven en instellingen biedt de mobiele

ruimte niet gaat zweten. Een verdieping hoger kun je

SINNER-winkel uitkomst. In een Amerikaanse

dan weer naar de kapper. Kosten? Nul komma nul.

schoolbus trekt de pop-up variant door het land en
kun je op locatie een oogmeting laten uitvoeren voor

Uitvindingen klaar terwijl u wacht, dat kan toch alleen in de stripverhalen van Willie
Wortel? Nou, niet dus. Het innovatieve merk SINNER biedt namelijk een nieuwe en ra-

Van glasheldere prijzen tot een gratis verzekering

jouw medewerkers, waarmee je voldoet aan alle arbo-

zendsnelle service aan waarbij je na twintig minuten de winkel uitloopt met een sportbril

Ondanks alle (extra) service en het maatwerk biedt

wetgeving op het gebied van oogzorg.

op sterkte.

SINNER de brillen op sterkte aan tegen een scherpe
prijs. Zo geldt voor een enkelvoudige bril een vast be-
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drag van 99 euro en kost de multifocale variant 199
euro. Chiel: “Bovendien krijg je er een gratis zonne-

www.sinner.eu

brillenverzekering bij. Met deze verzekering is de ge-
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