BACKWERK CIJFERS
Eerste locatie: Nijmegen 2009
backWERK vestigingen: 42
City stores: 28
High traffic stores: 14

Wij zijn een bakery-café waarbij gasten in
en een warme, gezellige omgeving de
heerlijkste vers bereide producten direct
kunnen kiezen.
Al meer dan 10 jaar vind je ons overal waar

ONZE PRODUCTEN

mensen druk bezig zijn met winkelen,
werken of op weg zijn. BackWERK is in
korte

tijd

uitgegroeid

tot

een

In onze vestigingen zijn de
prachtigst belegde broodjes te
vinden, de heerlijkste warme
sandwiches en de mooiste
sappen van uitsluitend vers fruit.
Alles helemaal vers bereid in de
openkeukens van onze
vestigingen. Onze originele en
verrassende recepten hebben
zich inmiddels bewezen.

uiterst

succesvolle formule met meer dan 40
vestigingen.
Want dat is waar we goed in zijn: mensen
helpen alles uit het moment te halen, alles
uit je maaltijd te halen en de beste
kwaliteit uit je euro te halen. Je vindt ons
precies daar waar je ons zoekt. Daar waar
we volop tot ons recht komen: op jouw
pad!
Wij

zijn

nog

steeds

op

zoek

franchisenemers en jij kunt dit zijn!

naar

FRANCHISING
''BackWERK
is
een
sterk
landelijk merk ondersteund door
actief lokaal ondernemerschap.
Het beste van twee werelden.''
Bert Muller - Multifranchisenemer

Onze afdeling
productontwikkeling houdt
trends goed in de gaten en
vernieuwt voortdurend onze
producten.

Leiden ligt in Zuid-Holland en heeft meer
dan 125.000 inwoners. Leiden is de een na
dichtstbevolkte gemeente van Nederland.
Leiden is een typische studentenstad, waar
de universiteit en hogeschool bijna 50.000
studenten tellen.
De stad heeft veel bezienswaardigheden;
internationaal bekende musea, de oude
binnenstad met grachten en monumentale
bouwwerken, en trekt veel toeristen.

Locatie aangeboden

backWERK Leiden
Midden in het centrum van Leiden in

Start jouw backWERK

procedure

de Haarlemmerstraat ligt de vestiging
backWERK Leiden. In de nabijheid van

1. Vraag informatie aan via

verschillende winkel- en

info@back-werk.com of Marco Vis

horecagelegenheden.

van onze externe partner
Franchise+.

De vestiging bevindt zich sinds 2015

(marco@franchiseplus.nl)

op deze uitstekende locatie. Met een

2. Eerste kennismakingsgesprek

sterke naamsbekendheid heeft deze

3. Verdiepingsgesprek en meedraaien

locatie in de afgelopen jaren een
grote vaste gastenkring verzameld.

in een locatie
4. Businessmodel bespreken
5. Start overname locatie / nieuwe

Vraagprijs: 235.000 euro

locatie

