
Te koop: 
Kwalitaria 

Zoetermeer-Oranjelaan
Op de Oranjelaan nabij het gezellige 
centrum van Zoetermeer biedt 
Kwalitaria de mogelijkheid tot het 
realiseren van een splinternieuwe 

locatie!

Deze goed bereikbare locatie ligt 
middenin een woonwijk nabij het 
drukke centrum van Zoetermeer.  Het 
verzorgingsgebied biedt volop kansen 
dankzij het hoge aantal inwoners en 
de levendige buurt kent bovendien 
een hoge uitvalspositie voor bezorging 
en afhalen. Dit in combinatie met de 
strategische ligging en goede zicht- en 
bereikbaarheid zorgen ervoor dat de 
locatie ideaal is voor de realisatie van 
een nieuwe Kwalitaria Take-away en 

Delivery vestiging. 

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

30
101

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
Zoetermeer is een woonstad naast Den Haag en is één 
van groeikernen van Den Haag. De stad is inmiddels 
uitgegroeid tot een grote stad in regio met veel inwoners 
en bedrijven. Zoetermeer wordt gescheiden door de A12 
snelweg.  In een gedeelte van Zoetermeer is reeds een 
Kwalitaria aanwezig: Kwalitaria Zoetermeer. De vestiging 
is ondertussen  uitgegroeid tot een  bekende naam in 
Zoetermeer. Met de realisatie van een tweede vestiging 
kan het merk Kwalitaria nog beter neergezet worden en 
kan er een breder publiek worden bereikt met uitbreiding 
van het bezorggebied.

Kwalitaria indeling

Kenmerken locatie
125.000 inwoners in Zoetermeer (CBS)

Strategische ligging met een goede ontsluiting

Midden in een woonwijk

Goede zicht- en bereikbaarheid

Verwachte realisatieprijs
Overname & verbouwing:   ¤200.000,-
Entreefee:   ¤16.000,-
Huurprijs per maand (circa): ¤2600
Mogelijke opleverdatum:  1 oktober 2022

De nieuwe locatie zal vooral gericht zijn 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. 

Bezorgen  Ja

Uitstraling  KW 4.0 TD

Délifrance  Nee

Parkeren   Gratis voor  

   de deur

Kwalitaria Zoetermeer-Oranjelaan

Postcode-PC4  Inwoners Huishoudens

   Totaal  Totaal

2711   4515  2795  

2712   5270  2615  

2713   6420  3350  

2722   4950  2605

Totaal   21.155  11.365


