30ml Coffee & food
Franchise

30ml Coffee &
food
De koffie van 30ml is speciaal. 30ml koopt
haar groene specialty koffiebonen vaak direct in bij de boer of coöperatie in het land
van herkomst om deze koffie in Nederland
in eigen beheer te branden. In elke 30ml
locatie kun je genieten van een single origin
specialty coffee specialiteit. Met de opening
van de eerste vestiging aan de Mariastraat
en de verhuizing hiervan naar Vredenburg
is 30ml inmiddels een begrip in Utrecht,
maar maken we ondertussen ook stappen
in de rest van Nederland.

Missie
30ml biedt haar gasten het comfort van
een tweede huiskamer met hoogwaardige
specialty coffee en een puur aanbod aan
huisgemaakte zoete en hartige lekkernijen
in vorm van een allday breakfast en brunch
concept. Uiteraard kun je je favoriete koffie,
sapjes, broodjes en zoetigheden ook meenemen.

Visie
30ml wil de mooiste specialty coffee’s
toegankelijk maken voor zoveel mogelijk
mensen; alleen de beste koffiebonen uit de
mooiste streken worden voor de ultieme
koffie gebruikt. Door de kennis en kunde
van onze barista’s levert dit een koffie op
die door veel van onze gasten als uniek in
Nederland wordt ervaren.

‘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
30ml kiest heel bewust voor franchise. De
belangrijkste motivatie om te kiezen voor
franchising is de behoefte om samen te
werken met enthousiaste, ambitieuze ondernemers die hun lokale netwerk kunnen
inzetten om van 30ml een succes te maken.

30ml ondernemers:
hebben leidinggevende ervaring
passen bij de filosofie van 30ml
hebben passie voor koffie en
beschikken over Barista ervaring
hebben ervaring op de horecawerkvloer

Wij streven gezamenlijk
naar een gezonde groei
van 30ml!

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.

Franchiseprofiel
Achter een succesvolle 30ml onderneming
staat een energieke, ambitieuze ondernemer. Iemand die kansen herkent en benut
op zowel de landelijke als de lokale markt.
Een persoon die de juiste mensen op de
juiste plek weet te zetten, maar ook iemand
die in staat is om cijfers te lezen en juist te
interpreteren. Een ondernemer van 30ml
gaat voor resultaat. Om dit te bereiken kan
en wil de ondernemer zelf hard werken.

denken procesgericht
beschikken over ondernemerscapaciteiten en eigen vermogen om
te investeren
zijn creatief, flexibel, klantgericht
en gedreven

Franchise procedure
Het is vanzelfsprekend dat er een franchiseprocedure moet worden doorlopen
voordat er een eigen vestiging gestart kan
worden. De procedure is als volgt:
Stap 1

Inschrijving doormiddel van het
invullen van het informatieformulier

Stap 2

Het evalueren van de kandidaat
door 30ml

Stap 3

Toezenden van informatie

Stap 4

Kennismakingsgesprek

Stap 5

Geheimhoudingsverklaring

Stap 6

Snuffelstage

Stap 7

Intentieverklaring

Stap 8

Matchen van franchisenemer en
een locatie

Stap 9

Huurcontract

Stap 10

Franchiseovereenkomst

Stap 11

Starten met trainingstraject, behalen van de benodigde certificaten

Stap 12

Offertes aanvragen contractpartijen

Stap 13

Beschikbaarstelling franchiseboek
en bijlagen

Stap 14

Meedraaien op een 30ml opleidingslocatie

Stap 15

Verbouwing locatie

Stap 16

Opening van de locatie

30ml ondersteunt de ondernemer gedurende het gehele proces, dus zowel met
het vinden van de locatie, de financiering
als het begeleiden tijdens de verbouwing.
Uiteraard wordt de ondernemer ook getraind voordat de vestiging opent. Na de
opening zal de samenwerking pas echt
starten. 30ml zal de ondernemer ondersteunen bij alle aspecten die nodig zijn om
de exploitatie van de onderneming tot een
succes te maken en te continueren.

De voorwaarden
Naast het voldoen aan het profiel van de
franchisenemer worden er nog andere
voorwaarden gehanteerd. De voorwaarden
zijn als volgt:

Entreefee:
€ 10.000,-

Franchisefee:
5% van de netto omzet, excl. btw

Marketingfee:
2% van de netto omzet, excl. btw

Eigen vermogen:
minimaal € 25.000

Het starten van een onderneming gaat
gepaard met een investering. De hoogte
van de totale investering is afhankelijk van
verschillende factoren, zoals de grootte en
de bouwkundige staat van het pand en de
inventaris.

Interesse
Neem contact met ons op en vertel waarom jij jouw eigen 30ml vestiging wilt openen. Wat willen we weten?
Altijd al voor jezelf willen beginnen
en heb jij een passie voor koffie?
Is je interesse gewekt voor 30ml?

Hoe ziet jouw passie voor koffie
eruit?
Wat is jouw ervaring in de koffiewereld?
Wat zijn jouw kwaliteiten als Barista?
Wat is jouw toegevoegde waarde
voor 30ml?
Waarom moeten wij voor jouw
kiezen als franchisenemer?

Wij komen graag met jou in contact.
Dit kan via franchise@30ml.nl
T.a.v. Cor de Graaff
06-31958630
cor@30ml.nl
T.a.v. Wendy Kooijman
06-24526610
wendy@30ml.nl
Wij nemen dan spoedig contact met je op!

