Babbels is een lunchroom waar je als gast terecht kunt voor een goede lunch en een gezellige babbel! Naast
een mooie lunchkaart met verschillende broodjes, lekkere soepen en een uitgebreide hapjesplank, serveert
Babbels ook overheerlijke ontbijtjes en speciale drankjes. Babbels doet er dan ook alles aan om het de gast
zo plezierig mogelijk te maken. Dit doen we met eerlijke streekproducten, goede koﬃe van onze barista's en
met een dosis enthousiasme. Wij houden van ons vak en die passie proef je!
lunch: (de; m; meervoud: lunchen, lunches) middagmaaltijd
Wij zijn Ilona en Mandy Stroecken, de zussen achter Babbels. Horecadames in hart en nieren, gedreven door
de onmiskenbare behoefte om mensen het naar de zin te maken. Wij zijn pas echt tevreden wanneer alle
gasten lachend tot ziens hebben gezegd! Voor verdere uitbreiding kiezen wij bewust voor franchise. Door
samen te werken met enthousiaste, ambitieuze ondernemers combineren wij de beste eigenschappen van
ons bedrijf met sterk lokaal ondernemerschap.
Wij gaan voor een gezamenlijk streven naar een gezonde groei van Babbels!
Ilona en Mandy Stroecken
Eigenaren Babbels

FRANCHISE
Babbels kiest bewust voor franchise. Door samen te werken met ambitieuze ondernemers combineren wij de
beste eigenschappen van ons bedrijf met lokaal ondernemerschap.
'Franchise is een hechte vorm van samenwerking tussen juridische en economische zelfstandige ondernemers, de
franchisegever en de franchisenemer, die onder gebruikmaking van een gemeenschappelijke naam en met een
uniforme uitstraling producten en diensten aanbieden aan afnemers' (Nederlandse Franchise Vereniging).
Franchise is een intensieve samenwerking tussen zelfstandige ondernemers en de franchisegever, waarbij de
franchisegever een compleet ondernemingsconcept ter beschikking stelt. Door de hechte samenwerking is
er een eﬃciënte taakverdeling en een uniforme uitstraling naar de markt. De exacte invulling van de rechten
en plichten van de franchisegever en franchisenemer is vastgelegd in de franchiseovereenkomst.
Franchise is een belangrijk onderdeel bij de groeistrategie van Babbels. Wij werken volgens een fullserviceformule. Dat wil zeggen dat de inkoop, de menukaart, de inrichting en uitstraling, marketing en
publiciteit van alle vestigingen wordt bepaald door de franchisegever. Wij willen dat onze gasten zich
vertrouwd voelen en graag terugkomen naar onze vestigingen.
Babbels biedt franchisenemers:
Centrale samenstelling van de menukaart
Professioneel marketingprogramma en een centrale website
Scherpe inkoopprijzen bij geselecteerde leveranciers
Intensief opleidingstraject, zowel op operationeel als op managementgebied
Uitgebreide begeleiding in de opstartfase
Ondersteuning bij de lopende zaken gedurende de bedrijfsvoering
Uitgebreide kennis en ervaring, vastgelegd in het formulehandboek
Centrale automatisering en managementinformatie
Formuleontwikkeling

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Door de professionele ondersteuning kan de franchisenemer zich bezighouden met het beheren van zijn
eigen vestiging, zoals het verzorgen van de sfeer en de relatie met de gasten, maar ook de administratie en
de nanciën. Daarnaast maakt franchising het mogelijk om kennis en ervaring te delen en te vergelijken,
waardoor jij je eigen vestiging verder kunt verbeteren.
Om het kwaliteitsniveau in alle locaties van Babbels te kunnen waarborgen gelden vaste afspraken,
procedures en werkwijzen. Uiteraard is er ruimte voor meedenken, inspraak, suggesties en ideeën!

ONDERNEMERSPROFIEL
Wij staan te popelen om het succes van Babbels verder uit te breiden met ambitieuze franchisenemers!
Bij Babbels zijn wij namelijk op zoek naar ondernemers met een can-do attitude! Ondernemers die doelen
voor zichzelf stellen en deze realiseren. Jouw focus ligt daarbij op resultaatgericht en logisch denken.
In jouw vestiging weet jij het altijd zo plezierig mogelijk te maken voor de gast. Zo ben je in staat wensen van
gasten te herkennen en deze in te vullen. Daarnaast kun jij als de beste gastrelaties opbouwen en beheren
met jouw vlotte babbel!
Je bent klantgericht en gastvrij. Je gaat voor kwaliteit en hebt passie voor het vak.
Je bent betrokken en gedreven en hebt leidinggevende ervaring in een soortgelijke horeca zaak.
Franchise is gebaseerd op samenwerken, waarbij het gezamenlijk belang om krachten te bundelen de basis
vormt voor een gezonde ontwikkeling van een formule. Dit betekent dat deel uitmaken van een
franchisenetwerk ook inhoudt dat onder bepaalde omstandigheden het belang van de keten voorgaat op
het eigen belang.

DE VOORWAARDEN
Om franchisenemer bij Babbels te worden dien je te voldoen aan het pro el van de franchisenemer.
Daarnaast worden de volgende voorwaarden gehanteerd:
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Entree fee: € 10.000,- (eenmalig)
Franchise fee: 6% van de netto omzet
Promotie fee: 2,5% van de netto omzet
Eigen vermogen: minimaal € 30.000,-

Afhankelijk van de staat van de locatie en uitgaande van een gemiddelde oppervlakte
van circa 150 m², dien je als franchisenemer rekening te houden met een gemiddelde
investering van € 150.000,-.

INTERESSE?
Heb jij de vlotte babbel en ondernemersmentaliteit die wij zoeken?
Ben jij de ondernemer die samen met ons het succes van Babbels verder wil uitbouwen? Sluit je aan en word
franchisenemer van deze gezellige formule!
Je kunt je interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar Martin van Willigen via
mvanwilligen@customerfactory.nl. We leren jou graag kennen en zijn benieuwd naar jouw motivatie om
franchisenemer van Babbels te worden! Wij nemen dan snel contact met je op!
We zien je reactie graag tegemoet!

www.babbels.online

