BEN JIJ EEN ECHTE

CHOCO BAAS?
WORD JIJ ONZE NIEUWE
FRANCHISE ONDERNEMER?

WELKOM BIJ
CHOCOLATE COMPANY CAFÉ
Waar chocolade en genieten voorop staat! In de wereld van Chocolate
Company vind je de meest heerlijke chocolade producten van super
kwaliteit in de lekkerste smaken.
Ben jij ook zo gek op chocolade en koffie en vind je het een uitdaging om
gasten te bedienen? Dan zijn wij op zoek naar jou als onze nieuwe franchise
ondernemer!

ONS VERHAAL
Het begon allemaal in 2004. In het
keukentje in onze eerste winkel
maakten we heerlijke warme
chocomelk. Die maakten we zelf,
want de lekkerste, die hadden
we nog nergens gevonden. Zelf
aan de slag, elke dag weer. Altijd
probeerden we een andere smaak.
‘Dat moet toch anders kunnen’,
dacht Toussaint. ‘Daar moet toch
een eenpersoons-portie voor te
bedenken zijn?’ Daar was ‘ie dan: de
Hotchocspoon. Een grote brok chocolade
van 50 gram aan een spoon die je door

warme melk roert tot een rijke heerlijke
chocolademelk. We hebben deze in
meer dan 60 smaken. Voor iedereen dus
wat wils!
De Hotchocspoon is het middelpunt van
de Chocolate Company Café geworden
en verbindt de chocolade horeca
beleving van het Café met de chocolade
winkel. Je kunt in het café niet alleen
genieten van de heerlijke Hotchocspoon,
maar van veel meer; van heerlijke
verse kof e met een truffel, de lekkerste
taarten, high tea/choc, sandwiches,
salades tot een volle chocolade winkel.

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN
OM TE KUNNEN BEGINNEN?
Je bent graag met mensen bezig en voor jou staan service
en kwaliteit voorop. Het is een uitdaging om mensen te
bedienen. Een bezoek aan het Chocolate Company Café is
voor jou een feesje en jij wilt dat dit ook voor je gasten zo
is.
• je hebt een passie voor gastvrijheidsbeleving met een
humoristische inslag
• je bent ondernemend en energiek
• je hebt oog voor kwaliteit en details
• je stuurt graag een team aan en hebt gevoel voor cijfers
• je houdt enorm van chocolade

WELKE INVESTERING MOET JE DOEN
OM TE KUNNEN BEGINNEN?
Naast deze persoonlijke eigenschappen wordt er verwacht dat je kan
investeren in een eigen zaak en dat je eigen vermogen kan meebrengen.
Je moet dus met het onderstaande rekening houden:
Type samenwerking

Hard Franchise

Jaarlijkse franchise fee

5%

Totale investering

Circa € 150.000 - € 220.000 voor een volwaardig café

Benodigd eigen vermogen

€40.000,- tot €60.000,-

Verkoop oppervlakte

60 – 150 m2

Locatie omschrijving

Centrum, aanlooproutes naar A1 / B1

Verzorgingsgebied

Steden met meer dan 50.000 inwoners.

Contact franchisegever

Babs Jansen: babs@chcocompany.com

WAT BIEDEN WIJ JOU ALS
FRANCHISE ONDERNEMER?
• Een uniek eigentijds innovatief Chocolade Café /
Winkel combinatie
• Onderdeel uitmaken van een sterk collectief van
Chocolate Company Café ondernemers
• Een bewezen winstgevend concept
• Exclusieve productie en innovatie van chocolade
vanuit onze eigen ambachtelijke chocolade fabriek in
Kerkrade
• Er is een centrale inkoop van het core franchise
assortiment

• Intensieve begeleiding en ondersteuning bij het
opstarten van jouw nieuwe locatie. bestaande uit:
- het zoeken naar een locatie
- projectbegeleiding van de bouw
- het opstellen van een businessplan en hulp bij het
verkrijgen van een financiering
- uitgebreide trainingen en manuals op het gebied van
chocolade, koffie (barista), winkelpresentatie, food
bereiding, haccp, verkoop, gastvrijheid en nog meer
- Een week openings-support gedurende de eerste week

• Automatisering: Chocolate Company werkt
met cloud gebaseerde -systemen voor kassa,
personeelsplanning, marketing en communicatie. Dit
zorgt voor hoge operationele flexibiliteit met relatief
lage kosten
• Marketing: Actieve nationale e-commerce aanpak
vanuit Chocolate Company. Regionaal wordt dit door
de ondernemers zelf verzorgd (binnen de kaders die
door Chocolate Company worden afgegeven)
• Accountant: er is een door ons geselecteerde
centrale accountant die zorgt voor de boekhouding en
financiële rapportages

ZIN OM AAN DE
SLAG TE GAAN?
Spreekt je dit allemaal aan en wil je verder in gesprek met ons
komen? Stuur dan een mail met je CV en een ingevuld intake
formulier naar Babs@chcocompany.com en we nemen contact
met je op.
INTAKE FORMULIER

