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Actie

HALL OF FRAME: VOOR EEN
UNDERSTATED EYECATCHER

Let op: dit najaar heeft HALL
of FRAME een actie: bij de aanschaf van een eerste bril krijg je de
tweede voor de halve prijs. Jolanda:
“Toch fijn als je – naast je multifocale bril
– ook nog een ‘werkbril’ voor achter je computer hebt, bijvoorbeeld. Of zonnebril
natuurlijk!”

“Een bril
is als een
sieraad!”
Zelfs als je geen bril nodig hebt, is het
verleidelijk om het stijlvolle hoekpand
van HALL of FRAME met de zwarte
luifels binnen te wandelen. De winkel
van Jolanda Reinink is hier al elf jaar
gevestigd. Grote kans dat je als
enthousiaste brillendrager weer naar
buiten loopt. Jolanda: “Ik bel dol op de
kracht van een goed montuur. Dat
plezier draag ik graag over...”
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erg belangrijk. Bij ons vind je ‘understated’ modellen zonder te veel
toeters en bellen. Van Het Berlijnse
label Mykita tot het Amsterdamse
merk Suzy Glam. Ik houd van krachtige materialen en vormen. Maar het
belangrijkst vind ik dat de klant zich
prettig voelt.”

Zonder toeters en bellen

Belangrijkste zintuig

Het interieur van HALL of FRAME
(met retro-knipoog) straalt de visie
uit van Jolanda’s bedrijf: eenvoudig,
chic, maar vooral: integer. “Er is een
groot verschil tussen verkopen en
echt advies geven. Ik vind een oprechte en meedenkende houding

Dat ‘prettig voelen’ begrijpt Jolanda
als geen ander. Ze weet maar al te
goed hoe lastig het kan zijn kan zijn
om een goede bril te vinden. Tot
haar dertigste voelde ze zich er niet
comfortabel bij om er een te dragen. “Ook omdat ik nog niet had

“Er is een verschil
tussen verkopen
en advies geven”
ontdekt wat voor positieve impact
een bril op je uitstraling kan hebben. Kies je de juiste, dan doet dat
enorm veel voor je gezicht. Het
montuur bepaalt je hele voorkomen.
Net als een mooi gebit. Daarom ben
ik inmiddels verknocht aan brillen.
Dus vind ik het ook leuk om iemand
anders er net zo gelukkig mee te
maken. Mensen vergeten nog weleens dat een bril je belangrijkste
zintuig ondersteunt: je zicht.”

HALL of FRAME
Korte Jansstraat 1
T 030 234 31 33
www.hallofframe.eu
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