
Te koop: 
Kwalitaria Délifrance
Soest Zuidpromenade
Te midden van het gezellige winkel-
centrum Soest-Zuid biedt Kwalitaria 
de kans voor de overname van de reeds 
gevestigde vestiging.

Deze prachtige zichtlocatie is gelegen in 
het winkelcentrum aan een van de drukste 
wegen van Soest en heeft hierdoor een 
hoge passantenstroom. Met een ruim 
en zonnig terras voor de deur valt de 
vestiging ook nog eens extra goed op. 
Naast het Kwalitaria assortiment zorgt 
de combinatie met Délifrance voor een 
aantrekkingskracht bij een breed publiek. 
De vestiging bestaat sinds april 2017 maar 
is in augustus 2021 geheel vernieuwd 
en heropend. Kortom een hagelnieuwe 
vestiging welke zich de afgelopen jaren 
steeds weer heeft bewezen. 

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?
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Locatie & situering
De gemeente Soest heeft ruim 47.000 inwoners en ligt in 
het centrum van het land. Soest ligt ongeveer 20 km van 
Utrecht, 7 km van Amersfoort en 10 km van Hilversum. 
Met deze plaatsen zijn er goede bus- en treinverbindingen.
Er zijn twee bebouwingskernen, omgeven door bossen, 
akkerbouw- of weilanden. De grootste kern is Soest, van 
oudsher bestaande uit Soestdijk, het oorspronkelijke dorp 
Soest en Soest-Zuid. Deze drie kernen hebben elk een eigen 
station langs de spoorlijn Utrecht-Baarn. Door nieuwbouw 
aan de westzijde zijn deze kernen langzaamaan verbonden 
met het wat verder afgelegen buurtschap Hees.

Kwalitaria indeling

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.

Kenmerken locatie
Ruim 47.000 inwoners

Ligging in winkelcentrum Soest-Zuid

Aan een drukke doorgangsweg

Brede aantrekkingskracht door combinatie 
met Délifrance

Goede zicht- en bereikbaarheid

Verkoopprijs
Overname:   ¤285.000,-
Entreefee:   ¤8.000,-
Huurprijs per maand:  ¤3.325,23
Mogelijke overname:  in overleg

  Huidige 
uitstraling

  Huidige 
uitstraling

3768

3764
3761

3765

Aantal huishoudens
3761  4.800
3764  5.425
3765  3.795
3768  6.055
Totaal  20.075
Bezorgen Ja
Uitstraling KW 4.0
Délifrance Ja

Kwalitaria Délifrance Soest Zuidpromenade 


