
DE BEREN: EEN STERKE EN 
PROFESSIONELE FORMULE
Bij De Beren geniet men al sinds 1984 
van heerlijke vlees- en visgerechten die 
vakkundig bereid worden op de grill. 
Wat ooit begonnen is met een eetcafé in 
Rotterdam is inmiddels uitgegroeid tot 
een grote horecaketen met restaurants en 
bezorgrestaurants in heel Nederland. Kwaliteit, 
service en snelheid zijn van essentieel belang  
bij De Beren. Elke bestelling wordt vers bereid  
met zorgvuldig gekozen ingrediënten, om 
vervolgens warm en compleet te worden 
bezorgd voor een aantrekkelijke prijs.

KIPKIP.NL
Alle bezorgrestaurants zijn 
voorzien van een KipKip shop-
in-shop. Deze formule bezorgt 
de sappigste gegrilde kippen, halal geslacht 
en volgens geheim recept gekruid. De kippen 
worden langzaam gegaard aan het spit zodat 
ze heerlijk mals en sappig blijven. Bestellen kan 
via www.kipkip.nl.

Franchisenemen BIJ DE BEREN BEZORGRESTAURANTS!

WWW.BEREN.NL/FRANCHISE

De concurrentie is groot, de verwachting  van de consument is hoog en het aanbod van 
bezorgrestaurants is enorm. Door gebruik te maken van een bewezen formule zoals De 
Beren bezorgrestaurants profiteer je van de volgende voordelen:
• Een formule met een hoge naamsbekendheid die al sinds 1984 bestaat
• Centraal inkoopbeleid en scherpe inkoopcondities
• Uitstekend haalbaar rendement
• Ondersteuning en opleiding door een ervaren managementteam
• Landelijke en regionale marketing & sales ondersteuning
•  Hoge gasten-/consumentenwaardering
•  Door de professionele ondersteuning van ons hoofdkantoor heb je de handen vrij  

voor het managen van je eigen vestiging, personeelsbeleid, administratie en financiën

WAAROM KIEZEN VOOR DE BEREN BEZORGRESTAURANTS? 

Meer weten?
Ben jij dé ondernemer die met ons mee wil groeien? Neem voor meer informatie contact op met  

franchisecoach Leen Klootwijk via 06-46 02 15 70 of l.klootwijk@beren.nl

Om verdere groei te realiseren zijn wij op 
zoek naar enthousiaste ondernemers met 
leidinggevende capaciteiten, administratieve 
vaardigheden en kennis van de lokale markt. Je 
bent enthousiast over de formule en weet deze 
succesvol toe te passen in je eigen vestiging.
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De Beren bezorgrestaurants
Prins Pieter Christiaanstraat 81 - 3066 TB - Rotterdam - ( (010) 243 71 91

Leen Klootwijk - l.klootwijk@beren.nl

De Beren bezorgrestaurants bezorgen maaltijden aan huis of op het werk.

2001

€ 12.500

Franchisefee 5% en Marketingfee 1,5%

€ 200.000

25 - 30%

€ 550.000

Hard franchise

Zichtlocatie aan een drukke doorgaande weg of aan de buitenkant van een winkelcentrum, 

bij voorkeur op een hoek. Centraal gelegen in het bezorggebied.

100 m²

Vanaf 30.000 huishoudens

De inkoop wordt door het hoofdkantoor gestuurd. Volledige afname is verplicht.

Een interne opleiding van minimaal 6 weken. Tevens wordt de vestiging gedurende de gehele 

opstartfase begeleid.
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Buitenland:

VESTIGINGEN

Activiteit:

Startjaar:

Entreegeld:

Jaarlijkse fees:

Totale investering:

Benodigd eigen vermogen:

Gem. omzet per vestiging:

Type samenwerking:

Locatie omschrijving:

Gem. oppervlakte vestiging:

Verzorgingsgebied:

Inkoop:

Training:

-
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Buitenland

De Frietfiets
Radonweg 5 - 3542 AN - Utrecht -  (085) 273 80 02

Franchise

-Eigen - -

2 2 3

2017 2018 2019

Vestigingen
Activiteit: Vanuit Utrecht, Enschede en Zwolle reist de Frietfiets door de hele Benelux en verder om 

iedereen te voorzien van verse biologische friet. Of dat nu op een verjaardag, een bruiloft, 
bedrijfsfeest of groot evenement is. Zoekt op dit moment geen franchisenemers.

Startjaar: 2014
Entreegeld: € 2.000

Benodigd eigen vermogen: € 5.000
Totale investering: € 5.000

Gem. omzet per vestiging: € 50.000 - € 100.000
Gem. aantal medewerkers: 1

Type samenwerking: Soft franchise
Netto verkoopoppervlakte: Niet van toepassing

Locatie: Ondernemer werkt op locatie

-

fast food

Buitenland

Domino’s Pizza
Franklinweg 33 - 4207 HX - Gorinchem -  (0183) 696 368

Franchise

27Eigen 29 30

179 221 240

2017 2018 2019

Vestigingen
Activiteit:
Startjaar:

Entreegeld:
Lid NFV:

Benodigd eigen vermogen:
Totale investering:

Jaarlijkse fees:
Gem. omzet per vestiging:

Gem. aantal medewerkers:
Type samenwerking: Kijk voor onze uitgebreide vermelding op pagina 230

Netto verkoopoppervlakte:
Locatie:

Wereldwijd meer dan 
14.500

Buitenland

Döner Company
Vincent van Goghweg 52 - 1506 JD - Zaandam -  (075) 631 20 50

Franchise

36Eigen 42 42

5 8 8

2017 2018 2019

Vestigingen
Activiteit: De Döner Company verricht marktonderzoek op het vlak van dönergastronomie en biedt 

verscheidene typische dönerproducten aan. De klant staat bij de Döner Company altijd 
centraal.

Startjaar: 1999
Entreegeld: € 3.500

Benodigd eigen vermogen: € 50.000
Totale investering: € 70.000

Jaarlijkse fees: 5% van de omzet
Gem. omzet per vestiging: Vanaf € 175.000

Gem. aantal medewerkers: 2 - 4 fte
Type samenwerking: Soft franchise

Netto verkoopoppervlakte: Vanaf 50 m²
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Buitenland

Dönerix
Engeveldweg 6 - 6904 GM - Zevenaar -  (0316) 342 058

Franchise

-Eigen - -

8 7 7

2017 2018 2019

Vestigingen
Activiteit: Dönerix is gespecialiseerd in het bereiden van verse authentieke Mediterrane kebab met 

een grote smaak sensatie.
Startjaar: 1994

Entreegeld: Niet van toepassing
Benodigd eigen vermogen: 50% van het te investeren bedrag

Totale investering: Afhankelijk van de locatie
Jaarlijkse fees: 6% franchisefee en 3% marketingfee

Gem. omzet per vestiging: € 525.000
Gem. aantal medewerkers: 5 fte

Type samenwerking: Franchise
Netto verkoopoppervlakte: 50 - 150 m²

Locatie: A2/B1

-

Jouw partner in
promotiemateriaal
en huisstijl producten.

www.mooze.nl

Horeca
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