Word

foodmaster!

Foodmaster, een oer-Hollandse cafetaria in een modern jasje
Een plek waar de frituur centraal staat, waar je de

de beste producten, goede prijzen en een schone, nette

lekkerste frites, snacks en burgers bestelt om af te halen

zaak die kwaliteit uitstraalt. Wij bereiden alles met

of te laten bezorgen. Al bijna 90 jaar kennen we de

passie en vakmanschap.

cafetaria in Nederland. Wij zijn trots op onze cafetaria
en koesteren deze typisch Hollandse frituurcultuur. Dit

Beste producten

doen wij als Foodmaster door de traditionele cafetaria

Bij Foodmaster houden wij van lekker eten. Daarom

weer op de kaart te zetten,

zijn we altijd op zoek naar alleen het beste assortiment

maar dan in een modern jasje.

en de lekkerste producten. We werken uitsluitend met
A-merken.

Geperfectioneerd
Net als vroeger bereiden wij bij Foodmaster de

We luisteren naar onze klant en voegen regelmatig

lekkerste frites en snacks. Echter heeft de tijd niet

nieuwe smaken toe aan het assortiment. Zo blijven we

stilgestaan en hebben we het frituren geperfectioneerd.

de klant verrassen. Denk hierbij aan onze frites specials

Uitstekende apparatuur, constante kwaliteit,

of bijzondere shakes.

bezorgen
Bezorgen is niet meer weg te denken uit de
cafetaria. Vanuit Foodmaster beschik je over
expertise op het gebied van de juiste apparatuur,
vervoersmiddelen, wervingscampagnes en natuurlijk
een top bestelplatform en samenwerking met
Thuisbezorgd.nl. Alles om zoveel mogelijk uit
rendement uit bezorgen te halen.

Wat biedt Foodmaster jou?

Administratieve ondersteuning

Foodmaster is een formule van FHC Formulebeheer.

Bij FHC Formulebeheer kun je jouw administratie laten

Samenwerken met FHC betekent dat je de voordelen

inboeken. Samen met jouw bedrijfscoach analyseer

gebruikt van een succesformule en tegelijkertijd

je de cijfers en stuur je op een goed bedrijfsresultaat.

jezelf blijft als zelfstandig ondernemer. Als

Het bijhouden van je administratie maken we zo

franchiseorganisatie vinden wij persoonlijk contact

gemakkelijk mogelijk met het online kasboek.

en samenwerken van groot belang. Dit is binnen onze

Daarnaast werken we voor onze administratie met scan

formules succesvol gebleken en daarom bouwen we

en herken software.

hierop voort. Van elkaar leren, successen delen en

Dit werkt tijdsbesparend. Gegevens uit facturen worden

betrokken blijven. Samen staan we sterk!

met deze software automatisch ingelezen en
automatisch in het factuurverwerkingssysteem gezet.

Operationele ondersteuning

Je eigen accountant blijft de BTW aangifte en

Een belangrijke taak van een franchiseorganisatie is

loonjournaals verzorgen.

om het ondernemen makkelijker te maken. Dit doet
FHC Formulebeheer door te faciliteren in een

Samenwerking met groothandel en A-merken

persoonlijke bedrijfscoach die advies op maat geeft.

Als ondernemer profiteer je bij FHC Formulebeheer

Daarnaast worden er workshops georganiseerd waarin

ook van de voordelen van ons netwerk. Wij hebben

belangrijke thema’s worden besproken. Zo krijg je

samenwerkingen met grote A-merken en de VHC

bijvoorbeeld beter inzicht in je routing, met welke

groothandels. Dit maakt dat we altijd op de hoogte

nieuwe wetgeving je te maken krijgt en hoe je jouw

zijn van nieuwe producten en ontwikkelingen en

hygiëne kunt opschroeven. Het grote voordeel: vrijwel

gerichte verkoopacties kunnen doen.

alle workshops zijn gratis voor onze ondernemers.
Webportal
Marketing

Onze webportal FHC Kennisnet geeft je inzicht in

De kracht van een formule zit in de herkenbaarheid

welke ontwikkelingen binnen de formules spelen.

en het onderscheidend vermogen. Voor alle kwartalen

Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wetgeving of

worden marketingcampagnes uitgerold die zorgen voor

inkoopacties van de groothandel. De webportal biedt

meer traffic naar jouw vestiging. De campagnes

ook inzicht in jouw onderneming. Je vindt er onder

bestaan uit een mix van online en offline marketing.

andere jouw hygiënerapportages en financiën terug.

Waarbij er zowel aandacht is voor het afhalen als

Zo heb je alles in een duidelijk overzicht.

bezorgen.
Alle marketingmaterialen worden 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, een online
marketing tool. Via jouw eigen Foodmaster (bestel)site
word je lokaal gemakkelijk gevonden en onderhoud van
de website wordt volledig verzorgd.
Bouwbegeleiding
De verbouwing van een vestiging is een groot project.
Juist daarom hebben we een specialist bij FHC
Formulebeheer die weet wat de optimale routing is voor
jouw Foodmaster. Dit combineert hij met de juiste
Foodmaster uitstraling. Ook brengt deze specialist de
benodigde partijen samen om de verbouwing in goede
banen te laten verlopen.

’’De lekkerste sinds vroeger,
de beste partner van nu’’

Het traject
Wanneer je interesse hebt in Foodmaster
beginnen we met een kennismaking bij jou
in de vestiging. Hier wordt gekeken of de
formule Foodmaster 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
casco locatie. 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 Foodmaster
dan vindt er een inventarisatie plaats.
Hierbij kijken we wat er nodig is aan
ombouw- of verbouwingswerkzaamheden
en financiering. Als dit rond is wordt er een
contract opgesteld. Na ondertekening
volgt de ombouw dan wel verbouw van
jouw Foodmaster.

Financiële gegevens
Entreegeld

€ 3.750

Franchisefee

€ 491,73 per maand (excl. boekhouding)

Boekhouding

€ 163,91

Totale investering

Tussen € 100.000 - € 250.000*

Benodigd eigen vermogen

35% van de investering

Gemiddelde omzet

€ 325.000

*Deze gegevens zijn indicatief en zijn afhankelijk van de vestiging.
De entreefee en franchisefee zijn onderhevig aan prijswijzigingen.

Locatie
Foodmaster omarmt de Nederlandse frituurcultuur
en straalt dit uit. We laten ons inspireren door
stijlelementen van vroeger, zo blijven we dicht bij de
originele cafetaria. Wel plaatsen we dat in een stoer
en modern jasje. We maken gebruik van elementen als
beton en hout. Ook denim komt veel terug in de stijl,
zoals de denim bank. Omdat denim net zo tijdloos is
als de cafetaria past dit heel goed.

Een locatie is geschikt wanneer;
• Een locatie een oppervlakte heeft tussen de
50 en 175 m2;
• Zich bevindt in een woonwijk, dorp of stadshart;
• Het verzorgingsgebied minimaal 3000
inwoners heeft;
• Het pand een gevelbreedte heeft van tenminste
3 meter en goed zichtbaar is;
• Er voldoende, maar minimaal 10 parkeerplaatsen
bij de locatie zijn;

LOES HELLING | Foodmaster Boskoop

"Investeer in e-bikes en bezorgen.
Ik verwacht dat in de toekomst
80% van mijn omzet komt uit
bezorgen."

BIANCA VAN DOP
Foodmaster De Parel

"Tijdens de
trendtours leren
we niet alleen van
andere concepten
maar ook van
elkaar."

SYLVIA TANG
Foodmaster Tiel

RAYMOND DELWIG
Foodmaster Waalwijk

"Foodmaster bezorgt mij altijd
de juiste ondersteuning in
marketing."

Meer weten over Foodmaster?
Neem contact op met Gilbert Boon
06 52 38 33 36 of via gboon@fhc-formulebeheer.nl.
Foodmaster is een formule van FHC Formulebeheer.

"Foodmaster
begeleidde ons van
a tot z bij de
verbouwing van
onze zaak"

