
WELCOME TO THE FAMILY 
SUCCESVOL IN BUSINESS        SUCCESVOL AAN TAFEL

De formule Family biedt ondernemers
een succesvolle samenwerking

WE ARE FAMILY

Gasten kunnen terecht in het eethuis voor een kop koffi e, 



Familybedrijf met cafetariaroots
Family is een franchiseformule van FHC Formulebeheer, 

een in 1994 opgerichte franchise organisatie met passie 

voor ondernemen en de cafetariabranche. De oprichter 

Wim Markwat is zelf cafetaria ondernemer geweest en 

weet daarom als geen ander hoe het er op de werkvloer 

aan toe gaat. Zijn passie en ervaring wilde hij graag 

delen en dat was de drijfveer om FHC Formulebeheer op 

te richten. 

Nu, 25 jaar later, telt de organisatie 90 fastservice 

vestigingen en verwelkomt de organisatie regelmatig 

nieuwe ondernemers. Wim Markwat heeft eind 2008 het 

stokje overgegeven aan zijn zoon Ralph. 

De franchiseformule Family
Family is een fastserviceformule waar iedereen in een 

ongedwongen sfeer terecht kan voor een hapje en 

drankje. Families, vrienden, collega’s en gasten die 

alleen komen worden warm verwelkomd en een plek 

geboden die net als thuis voelt. 

Bij Family ligt de focus niet alleen op gastvrijheid, maar 

ook op het aanbieden van verschillende eetmomenten. 

Gasten kunnen terecht in het eethuis voor een kop koffi e, 
lunch, borrel of diner. Ook is er de mogelijkheid af te 

halen in het cafetariagedeelte. 

De benaming voor Family is daarom altijd CAFETARIA 

EETHUIS.

De gerechten van Family zijn gemaakt om gemakkelijk 

en snel te bereiden en uit te serveren of mee te geven. 

Binnen de formule zijn een aantal unieke concepten 

zoals Family’s Favorieten, Verdraaid Lekker ijs en de 

Frietvriendjes. De combinatie van een 

snelle service en kwalitatieve 

producten maakt Family zo 

succesvol.

GASTVRIJHEID, GEZELLIGHEID EN
EEN DIVERS ASSORTIMENT
Dat zijn de kernwaarden van Family! Om met Family verder te groeien zoekt FHC Formulebeheer franchisenemers 

die hier vol enthousiasme invulling aan kunnen geven in hun vestiging. Wil jij ondernemen binnen een modern 

fastserviceconcept en profiteren van de voordelen van een ervaren formule? Dan gaan we graag met je in gesprek!

Lunchmoment
Verdraaid lekke

r



WAT BIEDT FAMILY JOU?
Samenwerken met FHC Formulebeheer betekent dat 

je de voordelen gebruikt van een succesformule en 

tegelijkertijd jezelf blijft als zelfstandig ondernemer. Als 

franchiseorganisatie vinden wij persoonlijke contact 

en samenwerken van groot belang. Dit is binnen onze 

formules succesvol gebleken en daarom bouwen we 

hierop voort. 

Van elkaar leren, successen delen en betrokken te blijven 

wordt enthousiasme opgewekt voor zowel de ondernemer 

als de medewerker. Samen sta je sterk!

Operationele ondersteuning
Onze ondernemers krijgen gratis toegang tot tal van 

workshops. Zo krijg je beter inzicht in je routing, ben je 

altijd up to date wat wet en regelgeving betreft en krijg je 

tips m.b.t. hygiëne. 

Daarnaast worden er workshops georganiseerd waarin 

belangrijke thema’s worden besproken. Zo krijg je 

bijvoorbeeld beter inzicht in hoe een terras in te delen, 

met welke nieuwe wetgeving je te maken krijgt en hoe 

je jouw hygiëne kunt opschroeven. Het grote voordeel: 

vrijwel alle workshops zijn gratis voor onze ondernemers. 

Marketing 

De kracht van een formule zit in de herkenbaarheid en het 

onderscheidend vermogen. Voor alle kwartalen worden 

marketingcampagnes uitgerold die zorgen voor meer 

traffi c naar de vestigingen. Hiervoor worden de foodtrends 
op de voet gevolgd. Er wordt samen met ondernemers 

veel geproefd en getest voordat een nieuw product in de 

campagne wordt opgenomen. Op de dtp-afdeling worden 

alle marketingmaterialen in huis ontworpen en waar 

mogelijk geproduceerd. 

Naast de landelijke campagne krijg je een lokaal 

marketingbudget die ingezet kan worden voor eigen 

acties. De actie is gemakkelijk te maken in het LSM LAB, 

de online marketing tool. Ben je online actief? In het LSM 

Lab kan je ook socialmedia-afbeeldingen maken. 

Via jouw eigen Family site wordt je lokaal gemakkelijk 

gevonden. Onderhoud van de website wordt volledig 

verzorgd.

Bouwbegeleiding  

De verbouwing is een groot project. Juist daarom hebben 

we een specialist bij FHC Formulebeheer die weet wat 

de optimale routing is voor jouw Family. Dit combineert hij 

met de juiste Family uitstraling. Ook brengt deze specialist 

de benodigde partijen samen om de verbouwing in goede 

lijnen te laten verlopen.

Administratieve ondersteuning
Bij FHC Formulebeheer kun je jouw administratie laten 

inboeken. Samen met jouw bedrijfscoach analyseer je 

de cijfers en stuur je op een goed bedrijfsresultaat. Het 

bijhouden van je administratie maken we zo gemakkelijk 

mogelijk met het online kasboek. Daarnaast werken we 

voor onze administratie met scan en herken software. 

Dit werkt tijdsbesparend. Gegevens uit facturen worden 

met deze software automatisch ingelezen en automatisch 

in het factuurverwerkingssysteem gezet. Je eigen 

accountant blijft de BTW aangifte en loonjournaals 

verzorgen.

Samenwerking met groothandel en 
A-merken 
Als ondernemer profi teer je bij FHC Formulebeheer 
ook van de voordelen van ons netwerk. Wij hebben 

samenwerkingen met grote A-merken en de VHC 

groothandels. Dit maakt dat we altijd op de hoogte zijn 

van nieuwe producten en ontwikkelingen en gericht een 

verkoopacties kunnen doen. 

Webportal
Onze webportal FHC Kennisnet geeft je inzicht in 

welke ontwikkelingen binnen de formule spelen. Denk 

bijvoorbeeld aan nieuwe wetgeving of inkoopacties 

van de groothandel. De webportal biedt ook inzicht 

in jouw onderneming. Je vindt er onder andere jouw 

hygiënerapportages en fi nanciën terug. Zo heb je alles in 
een duidelijk overzicht.

en fi nanciering. Als dit rond is wordt er een contract 

    Samen
      ondernemen

Administratie

Eigen website



traffi c naar de vestigingen. Hiervoor worden de foodtrends 

Als ondernemer profi teer je bij FHC Formulebeheer 

hygiënerapportages en fi nanciën terug. Zo heb je alles in 

HET TRAJECT
Wanneer je interesse hebt in Family beginnen we 

met een kennismaking bij jou in de vestiging. Hier 

wordt gekeken of de formule Family goed bij jouw 

locatie past en of jij je als ondernemer kunt vinden in 

het dienstenpakket van FHC Formulebeheer. 

Heb je nog geen vestiging dan gaan we graag 

samen op zoek naar een geschikte locatie. Dit 

kan zowel een locatie zijn die ter overname wordt 

aangeboden of een cascolocatie.

Na een positief kennismakingsgesprek wordt 

een vervolgafspraak op het kantoor van FHC 

Formulebeheer gemaakt en worden er een aantal 

vestigingen bezocht. 

Ben je enthousiast over Family dan vindt er een 

inventarisatie plaats. Hierbij kijken we wat er nodig 

is aan ombouw- of verbouwingswerkzaamheden 

en fi nanciering. Als dit rond is wordt er een contract 
opgesteld. Na ondertekening volgt de ombouw 

danwel verbouw van jouw Family. 

Family hoofdkant
oor

Gastvrijheid centraal

Financiële gegevens
Entreegeld   € 3.750

Franchisefee   € 557 per maand (excl. administratie) 

Boekhouding   € 159,50

Totale investering   Tussen € 100.000 - € 250.000*

Benodigd eigen vermogen  35% van de investering

Gemiddelde omzet  € 375.000

*Deze gegevens zijn indicatief en zijn afhankelijk van de vestiging.

De entreefee en franchisefee zijn onderhevig aan prijswijzigingen. 
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Gezellige stamtafel

Ongedwongen sfeer

LOCATIE
De gevel van Family heeft een uniek ontwerp. 

De houtlook panelen in combinatie met het logo zorgen 

voor een opvallende en uitnodigende uitstraling.

Binnen maken we veel gebruik van hout in combinatie met 

staal. Het meubilair met de verschillende stoffen en het 

groen geven alles een stoere maar huiselijke uitstraling. 

Iedereens favoriete plek in het eethuis zijn de Family 

huisjes die gasten een geborgen gevoel geven.

Een locatie is geschikt wanneer;
�  Een locatie een oppervlakte heeft tussen de 

 100 en 200 m2;

�  Zich bevindt in een woonwijk, dorp of stadshart;

�  Het verzorgingsgebied minimaal 5000 inwoners   

 heeft;

�  Het pand een gevelbreedte heeft van tenminste

 6 meter en goed zichtbaar is;

�  Er voldoende, maar minimaal 10 parkeerplaatsen   

 bij de locatie zijn; 

�  Er in de vestiging ruimte is voor minimaal 

 40 zitplaatsen. 

Afhalen en blijven
 eten



Family is een formule van FHC Formulebeheer. Voor het vrĳ blĳ vend maken van 
een afspraak kun je het kantoor van FHC Formulebeheer bereiken via 0252-620620 of
via info@fhc-formulebeheer.nl.

KIJK EENS OP FAMILY.NL

Gasten kunnen terecht in het eethuis voor een kop koffi e, 

Bij ons in de F
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De leukste van de Family
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  FAMILY?


