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partners van friederichs

niet alleen consumenten kopen steeds meer producten via internet; ook een toenemend aantal opticiens 
en contactlensspecialisten bestelt online. friederichs besteedt als leverancier veel aandacht aan de on-
line mogelijkheden voor haar partners en lanceerde in augustus een nieuwe business-to-business website. 
tilroe optiek in vlissingen kreeg als een van de premium online-klanten van friederichs een sneak preview.

TE
K

ST
 M

A
R

IE
-C

AT
R

IE
N

 V
A

N
 D

EI
JC

K
 | 

B
EE

LD
 E

R
IC

 W
EB

ER
 | 

IN
FO

TO
R

IA
L

“Net zoals de hedendaagse consument gebruik maakt van 
online bestelmogelijkheden, doen wij dat als optiekbedrijf 
ook. De overzichtelijkheid en de snelheid waarmee pro-
ducten kunnen worden georderd, ervaren wij hier als zeer 
positief. Waar we voorheen de lensbestellingen voorna-
melijk per mail, of zelfs telefonisch doorgaven aan Friede-
richs, doen wij dat nu hoofdzakelijk online”, vertelt Edwin 
Tilroe van Tilroe Optiek in Vlissingen. “Dankzij het online 
bestellen kan iedere contactlensspecialist direct de beno-
digde producten bestellen zonder te hoeven te wachten tot 
ze vanuit het centrale systeem verstuurd worden. Dit zorgt 
voor een snelle levering en verkleint de kans op fouten”. 

fris en modern
Friederichs is zich als leverancier zeer bewust van het be-
lang van online faciliteiten en een goede webshop voor 
haar partners. Vandaar dat de website friederichs.nl on-
langs een grondige restyling onderging. Edwin Tilroe kreeg 
als een van de partners die het meeste gebruik maken van 
de webshop, de primeur. “De nieuwe site komt direct ver-
trouwd over. De uitstraling is fris en modern en het ge-
bruiksgemak staat voorop”. 
Friederichs heeft functionaliteiten aan de website toege-
voegd die ervoor zorgen dat online bestellen nog makkelij-
ker wordt. Zo worden klanten tijdens het bestellen geatten-
deerd op kortingsstaffels, zijn de volledige bestelhistorie, 
aangekochte vouchers en eindejaarsbonus ter inzage op 
de Persoonlijke Pagina én bestaat de mogelijkheid om via 

de Bestel Snel functie tegelijkertijd twee verschillende mer-
ken contactlenzen te bestellen. Dat blijkt een veelgevraag-
de optie te zijn. Nagenoeg alle merken lenzen, vloeistoffen 
en oogzorgproducten zijn in het brede assortiment in de 
webshop van Friederichs vertegenwoordigd. “Het feit dat 
Friederichs een groot aanbod in contactlenzen én contact-
lensgerelateerde producten levert, maakt het bedrijf voor 
ons heel prettig om mee samen te werken; een goede part-
ner. De uitbreiding van het assortiment oogzorgproducten 
heeft er zelfs voor gezorgd dat er een nieuwe doelgroep in 
onze winkel is gekomen. De groep mensen die voorheen 
hun niet-recept oogdruppels bij de apotheek haalde, komt 
hiervoor nu bij ons binnen. Ook dit maakt van Friederichs 
en Tilroe Optiek een goede combinatie”.

klantenservice 
“Natuurlijk gebeurt niet alles op een elektronische ma-
nier; de telefoon kan nog niet de deur uit”, vertelt Edwin 
Tilroe. “Bij het bellen naar Friederichs merk je toch dat - 
hoe gemakkelijk online bestellen ook is - de klantenservice 
een onmisbare schakel vormt tussen de contactlensspe-
cialist en de uiteindelijke levering van de contactlenzen. 
Er staat altijd een accurate en deskundige medewerkster 
klaar en zij beantwoordt onze vragen altijd naar volle te-
vredenheid. En als het antwoord niet direct kan worden 
gegeven, wordt er altijd volgens afspraak teruggebeld”.  

voor meer info: www.friederichs.nl 

Tilroe Optiek enthousiast over 
nieuwe website FRIEDERICHS

“Bij de nieuwe site staat 
het gebruiksgemak voorop”
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