
Te koop: 
Kwalitaria Bussum

Midden in het centrum van 
Bussum, gelegen in ‘t Gooi, ligt 

onze prachtvestiging Kwalitaria 
Bussum:  een bestaande, 

maar gloednieuwe Kwalitaria 
winkel gericht op Take-away en 

Delivery.

Het Hart van ‘t Gooi: dat is hoe 
Bussum ook wel wordt genoemd. 

De plaats in Noord-Holland 
heeft bijna 34.000 inwoners en 
is daarmee de dichtsbevolkte 
gemeente in de regio. Genoeg 
hongerige huishoudens dus!

De bestaande Kwalitaria winkel, 
met focus op afhalen en bezorgen, 

is helemaal instapklaar. Is deze 
zaak straks van jou?

Wij zijn Kwalitaria, een franchise- en cafetariaformule 
maar dan net even anders dan dat je gewend bent. We 
staan al meer dan 30 jaar voor écht lekker eten met 
aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid. Inmiddels 
zijn we uitgegroeid tot de meest vooruitstrevende 
cafetariaformule van Nederland en hebben bewezen 
zelfs in tijden van crisis sterk te staan. We zien volop 
kansen en zijn klaar voor verdere groei. Groei jij met ons 
mee?

Natuurlijk de lekkerste
Wij noemen onszelf niet voor niets ‘natuurlijk de lekkerste’. 
Smaak staat bij ons voorop, maar daarbij verliezen we 
duurzaamheid niet uit het oog. Zo worden onze heerlijke 
burgers gemaakt van vlees van Hollandse bodem, werken 
we met plofkipvrije producten, voegen we minder suikers 
toe aan onze sauzen en zijn er steeds meer vegetarische 
lekkernijen te vinden op onze menukaart.

4x daarom ondernemen bij Kwalitaria
‘Waarom zou ik mij aansluiten bij een franchise-
formule’, denk je misschien. Het aansluiten bij een 
bewezen en succesvol concept met kennis van de 
markt brengt nu eenmaal voordelen met zich mee. 
Wij ondersteunen je op allerlei vlakken, zodat jij 
kunt doen wat jij het liefste doet: ondernemen.

Jij kunt rekenen op:

1. De meest effectieve marketing
2. Goede inkoopcondities
3. De beste ondernemerssupport
4. Een waardevol netwerk

Logische vraag! Simpel gezegd: de franchisegever heeft 
een succesvol concept en geeft de franchisenemers de 
mogelijkheid om volgens datzelfde concept hun eigen 
succesvolle bedrijf op te bouwen. Als franchisenemer 
ben je zelfstandig ondernemer en in ruil voor een 
vergoeding profiteer je van de merkbekendheid, kennis 
en ondersteuning van de franchisegever. Het uiteindelijke 
doel is dat beide partijen profiteren van de hechte vorm van 
samenwerking. Een win-win situatie dus!

Opgericht in:

Kwalitaria locaties:

Bezorglocaties:

Locaties met Délifrance Shop-in-Shop:

Kwalitaria Facts

Franchise, 
wat is dat eigenlijk?

1990
133

33
96

KAN OOK
VEGETARISCH



En nu? 
Droom realiseren!

Stappenplan: wat kun je verwachten?

Maak een afspraak op franchise.kwalitaria.nl  
 of neem direct contact met ons op.

Eerste kennismaking.

 Samen de mogelijkheden verkennen.

 Start realisatie van jouw eigen vestiging.

Locatie & situering
Bussum is een dorp in de provincie Noord-Holland, 
in de streek ‘t Gooi, gemeente Gooise Meren. Het is 
de hoofdplaats van deze gemeente. Het dorp ligt ten 
Noorden van Hilversum, ten westen van Blaricum, ten 
zuiden van Naarden en grenst in het oosten aan snelweg 
de A1.  Bussum heeft bijna 34.000 inwoners en is verdeeld 
in verschillende buurten en wijken. Kwalitaria Bussum is 
gelegen te midden van Bussum grenzend aan de wijken 
Bredius-West, Sportpark-Zuid, Midden Eng - Oost  en 
Brink. Dit is tevens het bezorggebied.

Kwalitaria indeling

Kenmerken locatie
27.360 inwoners in verzorgingsgebied

Ligging in het centrum

In de nabijheid van winkel- en horecagelegenheden

Breed bezorggebied

Goede zicht- en bereikbaarheid

Wat Zijn de kosten?
Vraagprijs:    ¤225.000,-
Huurprijs per maand (inclusief ¤2.565,-
garagebox en vastgoed vergoeding)

Huidige uitstraling

De locatie is vooral gericht op afhalen en bezorgen; een Kwalitaria 
Take-away & Delivery locatie. Hierdoor hebben we minder oppervlakte 
nodig voor restaurantruimte waardoor we in staat zijn de investering 
lager te houden dan een gemiddelde vestiging. 

Aantal inwoners
1401  4890
1402  9630
1403  9350
1404  3490
Totaal  27.360

Aantal huishoudens/grootte
1401  1955/2,50
1402  4150/2,32
1403  4640/2,02
1404  2015/1,73
Totaal  12.760/2,14
Parkeren  Ja
Bezorgen Ja
Uitstraling KW 4.0 TD
Délifrance Nee

Kwalitaria Bussum - Bussum


