VANDELANOTTE

FRANCHISING

FRANCHISENEMER

Ondernemen doe
je niet alleen

Bent u actief in franchising? Zowel voor de eerste voorzichtige stappen bij
de uitbouw van een nieuwe merknaam als voor de verdere uitbouw van een
ervaren formule, kunt u bij ons terecht voor een begeleiding op maat.
Onze multidisciplinaire aanpak maakt het mogelijk om in elke fase de
franchisenemer actief bij te staan en onnodige zorgen te vermijden. Als

OPSTART

Nog voor de opstart van uw onderneming wordt u vaak geconfronteerd met belangrijke
juridische en fiscale keuzes. Ons gespecialiseerd team van juristen en fiscalisten ondersteunt
u bij al uw vragen en dit vanaf de opstart van uw activiteit. Van de opmaak van het financieel
plan van aanpak voor uw nieuw verkooppunt tot het effectief van start gaan met uw juridische
onderneming, bij ons staat u er niet alleen voor.

METEN IS WETEN

Hoe staan de zaken ervoor? Waar moet bijgestuurd worden? Samen met u brengen we de
dagelijkse vraagstukken van uw onderneming in kaart en reiken we u als vertrouwenspersoon de
juiste oplossingen aan. Verder zorgt onze kwalitatieve rapportering binnen het gevraagde kader
van de franchiseketen voor een duidelijk beeld van hoe de zaken er effectief voorstaan. Naast het
bewaken van de formule verzorgen wij ook de persoonlijke belangen van de franchisenemer.

GROEI EN
CONTINUÏTEIT

Bent u gepassioneerd door het ondernemen en hebt u doorzettingsvermogen? Boor dan samen
met ons nieuwe markten aan en breidt de formule verder uit of neem het roer volledig zelf in
handen. Wij helpen u met de verdere doorgroei van uw onderneming en met het plan van aanpak.

FRANCHISEGEVER
INVESTEREN IN
BELGIË

Ons team van specialisten is dé gids bij uitstek om u te begeleiden bij de verovering van de
Belgische markt. Samen met u kan het groeitraject van uw formule worden uitgewerkt. We
houden hierbij altijd rekening met zowel juridische, fiscale als sociale aspecten.

COACH

Het ondernemerslandschap in België wordt de laatste jaren gekenmerkt door snelle evoluties en
wijzigingen. Al deze veranderingen hebben een grote weerslag op de fiscale of sociale aanpak
van uw merk. We denken met u mee om gezamenlijke informatiesessies te organiseren of om een
ruimer coachingtraject voor de leden uit te stippelen. Een win-winsituatie voor alle partijen van de
keten. Ons doel is het bewaken van de formule in het belang van beide partijen.

VANDELANOTTE
INTERNATIONAL

Andere oorden opzoeken? In een wereld waarin globalisatie een steeds belangrijkere rol speelt,
bieden nieuwe markten heel wat opportuniteiten en uitdagingen. Ons team van specialisten zorgt
ervoor dat uw internationale ambities optimaal kunnen verlopen.

Laat u begeleiden door
ons team van specialisten
•

Multidisciplinaire ondersteuning in elke
levensfase van uw formule

•

Persoonlijke aanpak van uw dossier

franchisegever kunt u rekenen op een kwalitatieve rapportering volgens het

•

Maatwerk volgens uw specifieke sector

vereiste kader en kunt u terugvallen op onze knowhow van het Belgische

•

Kwalitatieve rapportering conform de franchiseformule

•

Vertrouwenspersoon

•

Volledig digitaal dossier

fiscale, juridische en sociale landschap.
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