Mitchell Ruijsscher, Dordrecht

Gezocht:

Subway® franchisenemers!
Grijp je kans.
Open je eigen Subway® restaurant.
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13 Stap voor stap op weg naar je eigen restaurant
Franchisenemer worden in 8 stappen

14 Jouw contactpersoon

Met wie kun je contact opnemen

Geïnteresseerd? Bel ons!
Jouw regionale Development Agent kent de regio als geen ander en weet precies wat de kansen en
mogelijkheden zijn. De Development Agent beantwoordt graag al jouw vragen, zonder dat je ergens toe
verplicht bent (zie pagina 14 en 15).

… om een eigen restaurant te openen. Die jongeman was Fred DeLuca.
Toen hij 17 jaar oud was, opende hij met steun van dr. Peter
Buck, een vriend van de familie, zijn allereerste Subway®
restaurant in Connecticut (VS).

quick service-keten. Vandaag de dag telt de Subway®
organisatie meer dan 44.000 restaurants

Fred DeLuca was gek op versbereide sandwiches en zocht
een manier om zijn studie hiermee te financieren. Bij Pete’s
Submarine, zoals het restaurant toen heette, verkocht
hij versbereide sandwiches. Zijn gasten waren dol op de
sandwiches, die ter plekke naar hun eigen wensen werden
samengesteld. Het werd voor DeLuca steeds duidelijker
dat hij meer restaurants zou moeten openen. En hij
besloot om te gaan franchisen. Zijn restaurantformule
leende zich daar namelijk uitermate goed voor door de
flexibiliteit, een bescheiden investering en de ongecompliceerdheid. Dat was het begin van ‘s werelds grootste

Nederlanders zijn ook gek op versgemaakte sandwiches:
desgevraagd, heeft vrijwel iedereen in Nederland van de
Subway® keten gehoord. Bovendien zijn de Subway®
restaurants voor mensen de bewustere keuze geworden
als het om fast food gaat. Een wereldwijde studie in 2017
toonde aan dat het aanbod van Subway® restaurants
wordt gezien als: waar voor je geld, betrouwbaar en veilig.
Ook in termen van duurzaamheid van het merk scoort
Subway® merk hoog. Nieuwe franchisenemers kunnen
profiteren van deze mooie score in aanzien. Grijp nu je
kans!

Het Subway® merk in het kort:
•
•
•

Opgericht in 1965
Ongeveer 44.000 restaurants wereldwijd,
allemaal gerund door franchisenemers
Ruim 5.000 restaurants in Europa

• Meer dan 200 restaurants in Nederland
• Een van de bekendste merken ter wereld1
• Toekomstbestendig, in die zin dat het tegemoet komt
aan de groeiende behoefte aan versbereide, bewuste
en op persoonlijke wensen afgestemde fast food
1
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Niemand praat
over geld

Het recept voor succes

Heb jij het in je Subway® franchisenemer te worden?
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Franchisenemers
aan het woord

8

Jouw Subway® restaurant

Hoe flexibiliteit het kiezen van een locatie eenvoudig maakt

Teamwork

6

Waar wij voor staan…

Hoe jij kunt profiteren van het Subway® merk

Stao voor stap

4

Dromen van een eigen restaurant

Het verhaal van een 17-jarige ondernemer

Jouw
contactpersoon
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Heb jij het
in je?

Wij stellen ons op de volgende pagina’s graag aan je voor om samen te ontdekken of het Subway®
franchisesysteem iets voor jou is.

Dromen over een
eigen restaurant

Een welbekend merk

Onze sandwiches zijn net zo persoonlijk als de smaak van
onze gasten: groot, klein, pittig of vetarm. De mogelijkheden zijn eindeloos. Wij hebben een balans gevonden tussen
betaalbaar, vers én lekker eten. Dit zorgt ervoor dat onze
sandwiches geschikt zijn voor elk moment, of je nu ergens
naartoe op weg bent, vrienden ontmoet of familie trakteert.

Zowel in nationale als in internationale ranglijsten, behoort
het Subway® merk tot de meest populaire, bekende en
best-beoordeelde merken in de sector2. Van deze bekendheid
en populariteit profiteer je als franchisenemer.
Het zesletterige Subway® logo staat voor topkwaliteit en
versgemaakte sandwiches, en voor vele van meet af aan
tevreden franchisenemers, die het merk tot leven brengen.
bron: Subway® Global Brand Tracking 2017, Nederland

Als Subway® franchisenemer kun je je voordeel doen met
een al jaren goed werkend systeem. Het systeem helpt je
stap voor stap naar het openen van je eigen restaurant.

Alle 44.000 Subway® restaurants zijn in eigendom van
franchisenemers en worden dus aangesturd door franchisenemers. Meer dan 21.000 ondernemers wereldwijd vormen
samen het internationale Subway® merk. Eerlijkheid,
vertrouwen en onderlinge steun vormen de basis voor het
succes. In Nederland staan 4 Development Agents en hun
teams klaar voor onze franchisenemers. Zij zijn er altijd om
je te steunen.

... is duidelijk en eenvoudig te leren. 			
... biedt het meest persoonlijke bestelproces ter wereld.
... is toepasbaar in allerlei ruimtes, groot en klein.
... heeft weinig apparatuur nodig en vraagt om een
bescheiden investering.
Al deze voordelen worden uitvoerig beschreven op de
volgende pagina‘s.
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Het Subway® franchisesysteem geeft je de ruimte om zelfstandig te ondernemen en toch te allen tijde te profiteren
van de ervaring van een sterk en professioneel team in een
beproefd systeem.

Stap voor stap

Het Subway® systeem …

Teamwork

Steun waar je op kunt rekenen
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Jouw
contactpersoon

Een systeem vol mogelijkheden

Franchisenemers
aan het woord

Niemand praat
over geld

Heb jij het
in je?

2

Jouw Subway®
restaurant

Een geliefd product

Wat ons
onderscheidt

Wat ons onderscheidt…

Dromen over een
eigen restaurant
Wat ons
onderscheidt
Jouw Subway®
restaurant
Heb jij het
in je?

Jouw Subway®
restaurant

Traditionele locaties zijn plekken in het centrum
van een stad, in winkelcentra of op zichzelf staande
restaurants.

6

©2017 Subway IP Inc. Subway® is a registered trademark of Subway IP Inc.

Alle nieuwe Subway® restaurants worden gebouwd
volgens het Fresh Forward concept. Het nieuwe logo,
de aansprekende kleuren, inrichting en verpakkingsmaterialen zorgen voor een frisse en aansprekende
uitstraling.

De meer dan 50 jaar aan ervaring maken het
Subway® systeem heel gedegen. Franchisenemers
profiteren van de kennis, processen en het netwerk
binnen het systeem.

Highlights zijn:
Naast het openen van een nieuw restaurant, biedt
de Subway® organisatie nieuwe, gekwalificeerde en
veelbelovende franchisenemers de mogelijkheid om
een al bestaand restaurant over te nemen, als er een
restaurant beschikbaar is.

• Digitaal: het doel voor de nabije toekomst is om
wereldwijd alle Subway® restaurants uit te rusten
met self-order schermen en digitale menuborden.
Daarnaast is er een mobiele app, waarmee gasten
ook buiten het restaurant om gebruik kunnen
maken van het Subway® aanbod. Bestellingen
worden in een aparte ruimte klaargemaakt. Ze
zijn op te halen bij de pick-up locatie of ze worden
bezorgd. Catering en Messenger bestellingen zijn
ook mogelijk.
• Producten: een verse groenten-display met hele
tomaten, groene paprika’s en komkommers, die
dagelijks gesneden worden, plus nieuwe brooden cookie-displays bij en op de toonbank.
• Dine-In ervaring: fris en speels interieur, muziek
en comfortabele zitjes met USB-laadpoorten en
gratis WiFi zorgen ervoor dat mensen zich welkom
voelen

is slim en efficiënt
Franchisenemers
aan het woord

....

Subway® franchisenemers kunnen in Nederland
rekenen op de IPC – de Independent Purchasing
Company Europe Limited. Deze onafhankelijke,
non-profit inkooporganisatie is in eigendom van de
Europese Subway® franchisenemers. Opgericht in
2001, stelt IPC Europe Subway® franchisenemers in
staat financiële en servicekortingen te krijgen door
op grote schaal in te kopen en te bevoorraden.

Teamwork

Het Subway® systeem brengt veel voordelen met zich
mee. Dankzij de flexibiliteit kun je kiezen voor verschillende restaurantgroottes, passend bij jouw middelen.
Daardoor kunnen we ons zowel op traditionele als
non-traditionele locaties vestigen:

Het Subway® systeem kent vrijwel geen beperkingen
qua ruimte. Dat is een van de vele voordelen van het
Subway® systeem.

… ziet er goed uit

Stap voor stap

• Alles tussen de 15 en 250 vierkante meter is
mogelijk
• Veel zitplaatsen of juist helemaal geen
• Er is weinig bereidingsruimte en apparatuur nodig

Non-traditionele locaties zijn bijvoorbeeld tankstations, vliegvelden of stations. Vaak vragen ze een
lagere investering, omdat deze locaties al over veel
basisbenodigdheden beschikken.

©2017 Subway IP Inc. Subway® is a registered trademark of Subway IP Inc.
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Jouw
contactpersoon

... is flexibel

Niemand praat
over geld

Klein of groot, met of zonder zitplaatsen, in een winkelcentrum, een ziekenhuis, een universiteit, een ‘drive thru’ of
een op zichzelf staand restaurant: ons systeem is flexibel en daardoor net zo individueel als ons product. Het kan
perfect aangepast worden aan jouw behoeften, of het nu gaat om locatie, meubilair of kapitaal.

Dromen over een
eigen restaurant

Het openen van een Subway® restaurant is een grote
stap. Het beheren van een restaurant en het leidinggeven aan en begeleiden van medewerkers zijn grote
verantwoordelijkheden. Daar moet je je bewust van
zijn en dat moet je willen en kunnen.

2. Plezier:

5. Betrokkenheid:

Werk en mensen zijn onlosmakelijk verbonden. Gasten,
medewerkers, leveranciers: allemaal vinden ze het
prettig om met mensen om te gaan die open minded
zijn, die beschikken over de juiste mind set en plezier in
hun werk uitstralen.

Of je nu de ingrediënten voor de dag voorbereidt,
sandwiches maakt of bij de kassa staat, je moet het
leuk vinden in je eigen restaurant te staan en de
handen uit de mouwen te steken. Je moet een hands
on mentaliteit hebben, je nergens te goed voor voelen
en inzet tonen. Dit is heel belangrijk, omdat jij het
rolmodel bent voor je medewerkers.

Niemand praat
over geld

Heb jij het
in je?

Jouw Subway®
restaurant

Wat ons
onderscheidt

Als franchisenemer leer je in verschillende trainingen
hoe je volgens het Subway® systeem moet werken.
Maar dat alleen is niet voldoende. Er zijn bepaalde
kwaliteiten waar je sowieso over moet beschikken, die
onmisbaar zijn.

Als Subway® franchisenemer moet je echt houden van
de verse ingrediënten, de unieke sandwichsamenstellingen en de sfeer in de restaurants. Het is belangrijk
dat je enthousiast bent over het hele systeem en er
echt oprecht onderdeel van uit wilt maken.

Franchisenemers
aan het woord

Als de zaken goed gaan, krijg je bij Subway® Restaurants de kans om te groeien en meer restaurants te
openen. Daarbij kun je rekenen op de kennis en steun
van een Development Agent, een regionale expert van
de Subway® organisatie.

4. Verantwoordelijkheidsgevoel:

Teamwork

Als Subway® franchisenemer moet je van alle markten
thuis zijn. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat er uitsluitend heerlijke sandwiches over de toonbank gaan.
Dat het brood versgebakken is, dat iedere sandwich
op en top bereid is en dat alle extra wensen van gasten
als het gaat om hun eten vervuld worden. Je doet de
inkopen en de administratie, en je stuurt je medewerkers aan en motiveert ze. En natuurlijk ben je zelf
ook een echte sandwich artist en ben je in staat een
perfecte sandwich op maat te maken voor elke gast.
Met andere woorden: je runt een restaurant van A tot
Z, volgens een beproefde internationale formule. En
zoals al onze franchisenemers dat doen, doe je dat vol
passie, gedrevenheid en enthousiasme. Elke dag weer,
het hele jaar rond.

1. Enthousiasme:

Stap voor stap

Heb jij het in je
om Subway®
franchisenemer
te worden?

3. Commercieel denken:

8
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Jouw
contactpersoon

Als franchisenemer moet je in staat zijn bedrijfsprocessen in de basis te begrijpen en commercieel te
denken. De Subway® organisatie ondersteunt je daar
waar nodig in je rol als restaurantmanager en biedt je
aanvullende trainingsmogelijkheden.
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Dromen oover en
eigen restaurant

Franchisenemers
aan het woord

Wat ons
onderscheidt

Niemand heeft het
over geld – wij wel

Een Subway® licentie koop je voor een eenmalige
fee van 10.000 euro. De licentie geeft je het recht het
Subway® handelsmerk te gebruiken, een Subway®
restaurant te openen en biedt je toegang tot alles wat
je moet weten over het Subway® merk. En je krijgt de
steun van een Development Agent.

Als het restaurant eenmaal geopend is, betaal je 8%
van de netto verkopen als royalty fee. Het is aan jou
om het Subway® merk succesvol uit te bouwen. Wij
zijn continu bezig nieuwe producten te ontwikkelen,
processen te optimaliseren, nieuwe decors te ontwikkelen, en ga zo maar door.

Voor jou is het openen van een Subway® restaurant
een spannende beslissing en de eerste grote stap naar
de toekomst. Daarbij kun je varen op de ervaring van
een systeem met meer dan 44.000 restaurants.

Daarnaast gaat 4.5% van de netto verkopen naar een
nationaal marketingbudget. De marketingafdeling
beheert het budget met de professionele steun van de
marketing board (gekozen door de franchisenemers).
De inkomsten worden rechtstreeks ingezet om landelijk te adverteren, om zo het Subway® merk in heel
Nederland te versterken.

De investering voor elk Subway® restaurant varieert
op basis van de grootte, uitrusting en de noodzaak om
de locatie al dan niet te verbouwen.

Mitchell en Brandon zijn twee van de jongste franchisenemers van Subway® Nederland. Al van jongs af aan
droomden de broers van een eigen bedrijf. Brandon:
“Met het Subway® merk vonden we een sterk merk
met fundamentele regels en een succesvol systeem.
Dat, in combinatie met de lekkere sandwiches, maakte
dat we niet veel tijd nodig hadden om de knoop door
te hakken.” Mitchell: “Na slechts drie maanden tekenden we ons contract. De Subway® organisatie geeft
ons de vrijheid en de kans onze eigen toekomst te
bepalen. Met de steun van onze Development Agent
leren we nog steeds elke dag iets nieuws. Kiezen voor
het Subway® systeem is een van de beste beslissingen
van ons leven geweest.”

Heb jij het
in je?

Flexibel qua grootte en investering

Niemand praat
over geld

Ervaring scheelt tijd en geld

Mitchell en Brandon Ruijsscher uit Dordrecht,
3 restaurants, franchisenemers sinds 2012

“Toen we 17 jaar waren,
droomden we al van een eigen zaak!”

Franchisenemers
aan het woord

Het Subway® systeem is een systeem met economisch verantwoorde investeringen. Een van de grootste voordelen is de flexibiliteit in de grootte van de locatie. Dankzij de populariteit van het Subway®
merk, biedt het systeem een hele goede kans op een succesvolle toekomst.

Jouw Subway®
restaurant

De mensen achter het Subway® merk

Overzicht van de investeringen
Admir Huskic uit Groningen,
2 restaurants, franchisenemer sinds 2013

Eenmalige kosten voor je eigen restaurant:

Wekelijks terugkerende kosten:

• Als aanvrager moet je in staat zijn eenderde van de
totale investering op te brengen.
• Dit minimale bedrag varieert van aan-vrager tot aanv
rager – we raden je aan met jouw regionale Development Agent in gesprek te gaan om er zeker van te zijn
dat je cijfers kloppen.
• Totale investering is minimaal 93.000 euro.
• Dit is inclusief de 10.000 euro voor de Subway®
licentie.

• 8% van de netto verkopen als royalty fee.
• 4.5% van de netto verkopen als bijdrage aan het
nationale marketingbudget.
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Teamwork
Stap voor stap

Overzicht van de investeringen:

Admir werd geboren in Bosnië en woont al meer dan 20
jaar in Nederland. “Toen ik hier naartoe kwam, was het
moeilijk mijn eigen zaak op te zetten. Een vriend van
me vertelde me over de goede carrièremogelijkheden
in de food sector. De Subway® organisatie trok mijn
aandacht. Ik was direct overtuigd van het systeem.
Nadat ik mijn Development Agent, Hans Koens, had
ontmoet was het duidelijk: ik wilde deel uitmaken van
het Subway® systeem. Inmiddels ben ik verantwoordelijk voor 2 restaurants met bezorgservice en heb ik
40 mensen in dienst. Het succes van deze organisatie
zit ‘m in het persoonlijke contact met de gasten. En
juist dat persoonlijke overtuigde mij van het Subway®
merk. Ik merkte het ook toen ik met Hans praatte. Ik
houd ervan in mijn restaurant te zijn, met gasten te
praten en samen te werken met mijn werknemers,
elke dag weer.”

Jouw
contactpersoon

•

“Ik wilde iets echt voor mezelf doen”
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Als je bang bent dat je te weinig kennis hebt over marketing om je
eigen restaurant de nodige bekendheid te geven en zo tot een succes
te maken, maak je dan vooral geen zorgen. Als Subway® franchisenemer
kun je inhaken op de landelijke marketingactiviteiten die het merk in heel
Nederland promoten. Daarnaast staat het je natuurlijk ook vrij om in de
omgeving van je restaurant een lokale marketingactie te organiseren.

Word de beste! Leer de Subway®
know-how
Volg de franchisetraining in verschillende stappen. Leer alles wat je moet
weten om een succesvol Subway®
franchisenemer te worden

Doe een aanvraag!
Toon je interesse in het Subway®
systeem. Vul het aanvraagformulier
in (deze ontvang je van de Development Agent). Vervolgens ontvang
je vertrouwelijke documenten over
het Subway® franchisesysteem. De
volgende stap is het schrijven van
een businessplan – met hulp van de
Development Agent.

Op naar de finish!
Laatste fase: richt je zaak in en neem
medewerkers in dienst.

Ga ervoor!
Onderteken de Franchise Agreement en wordt officieel onderdeel
van het Subway® systeem.

Dromen oover en
eigen restaurant
Wat ons
onderscheidt
Jouw Subway®
restaurant
Heb jij het
in je?

Ga eens praten
De Development Agent beantwoordt al jouw vragen en bespreekt
de mogelijkheden en groeikansen in
jouw regio met je. Ontdek wie jouw
contactpersoon is op pagina 14 en
15.

Niemand praat
over geld

Begin je onderneming!
Vind een geschikte locatie met hulp
van de Development Agent en bouw
je bedrijf stap voor stap op.

Franchisenemers
aan heet woord

Elke Subway® franchisenemer wordt volop ondersteund in zijn of haar
persoonlijke ontwikkeling. Je wordt opgeleid voor en getraind in het
runnen van je eigen zaak, waarbij je profiteert van alle ervaring die in de
andere vestigingen is opgedaan.

Lees je in
In deze brochure lees je alles wat
je moet weten over het Subway®
systeem.

Let’s go!
Met de opening van je eigen
Subway® restaurant komt de intensieve voorbereidingsfase ten einde.
Je begint een nieuw hoofdstuk.
Gefeliciteerd, je runt nu je eigen
restaurant!

Teamwork

Tezamen met jouw Development Agent ga je het Subway® systeem
ontdekken en uitzoeken of dit bij jou past. Ga je ervoor, dan helpt de
Development Agent je met het aanvragen van financiering, met contract
-en en met het vinden van een locatie voor jouw eigen restaurant.

Franchisenemer worden in 8 stappen

Stap voor stap

Binnen de Subway® organisatie sta je er nooit alleen voor: we helpen je bij de aanvraag en de beslissingen die
volgen, we helpen je bij elke stap richting je eigen restaurant en delen het plezier bij de opening van jouw restaurant. Ook als je restaurant al open is, zijn we er als je ons nodig hebt. We zijn altijd een team, daar kun je van op
aan.

Stap voor stap
op weg naar je
eigen restaurant

Marktuitdagingen gaan we samen aan, zeker op het gebied van inkoop.
Op je Development Agent kun je rekenen. Ook bij uitdagingen op andere
gebieden, complex of niet. Je kunt altijd rekenen op het Subway® team.
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Jouw
contactpersoon

Teamwork –
op ons kun je rekenen

Dromen oover en
eigen restaurant

Friesland (incl. Vlieland,
Terschelling, Ameland,
Schiermonnikoog) Veenendaal,
Groningen, Drenthe, Overijssel,
Gelderland (noordelijk van de Waal)

Zo werkt het:

Hans Koens
Willemsplein 39
6811KD Arnhem
T: 0031 6 295 92 888
E: koens_h@subway.com

Heb jij het
in je?

Check je regio

Jouw Subway®
restaurant

Wat ons
onderscheidt

Geïnteresseerd?
We horen graag
van je!
Kies je Development Agent

Simone Lamers
Rhijnsoor 298
2901LC Capelle a /d Ijssel
T: 0031 6 148 726 60
E: simone.lamers@subway-developments.nl

Noord-Brabant, Limburg,
Gelderland
(ten zuiden van de Waal)

Jeffrey Peters
Postbus 23038
6367 ZG Voerendaal
T: 0031 6 523 766 65
E: peters_j@subway.com

Noord Holland, Flevoland, Utrecht
(met uitzondering van Veenendaal)

Maikel Mienis
Laat 199
1811 EG Alkmaar
T: 0031 723030030
E: mienis_m@subway.com

Teamwork

Franchisenemers
aan heet woord

Zuid-Holland, Zeeland

Niemand praat
over geld

Bel of stuur en e-mail

Stap voor stap

Roger Offermanns
E: offermanns_r@subway.com

Jouw
contactpersoon

Bart Mienis
Laat 199
1811 EG Alkmaar
E: mienis_b@subway.com
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Geïnteresseerd?
Dan ben jij nu aan zet!

Ontdek meer over het Subway® franchisesysteem in een vrijblijvend gesprek. Kijk
op pagina 14 en 15 wie de Development Agent van jouw regio is en bel of schrijf.
Grijp je kans! Wij kijken ernaar uit om van je te horen!

www.subway-franchise.nl
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