
 FRANCHISE  Dutchy 
 

Welkom op de Dutchy franchise site! 
Heb jij altijd al in het buitenland onder de zon willen 
ondernemen? 
Dutchy is de enige echte NL snackbar op vakantie organisatie. 
Momenteel hebben wij  2 vestigingen en we streven ernaar om door te 
groeien naar ruim 50-100 vestigingen! 
Het Dutchies Management Team, onder de beziele leiding van Sander, 
stuurt deze ondernemende organisatie aan met een zeer gerichte visie –  
De Nederlandse vakantieganger een complete vakantie bieden! Onze 
missie geeft onze ambitie duidelijk weer – “Maakt je vakantie compleet!”. 
Wij zijn ervan overtuigd dat het superleuk is om bij en met Dutchy samen te 
werken. Wij streven naar een laag personeelsverloop en zijn er trots op dat 
wij een grote loyaliteit onder onze medewerkers ervaren. Loyaliteit die 
afkomstig is van mensen die onze toewijding voor perfectie en plezier 
delen. En stuk voor stuk hebben zij Snacksliefde door hun aderen stromen. 
 
https://www.dominos.nl/dominos-franchise/meer-informatie….. Hier de invul link voor 
de franchisenemers 

MEER INFORMATIE Dutchy 
 
Ben je geïnteresseerd in franchising bij Dutchy en denk je over voldoende 
ondernemerskwaliteiten te beschikken om een eigen vestiging te starten,  
Dit kan zowel in Nederland als in de rest van de wereld. 
Vul dan het onderstaande inschrijfformulier in. 
We nemen zo snel mogelijk contact met je op! 
Voor meer informatie kun je bellen T: + 31 (6) 15 255 744 of mailen 
met afdeling Franchise Recruitment op franchise@dutchyint.com 
 

SELECTIE CRITERIA Dutchy 
 
Ons doel is ervoor te zorgen dat elke franchisenemer uit ons netwerk 
succesvol wordt én blijft. Daarom nemen wij het werving- en selectieproces 
heel serieus en hebben wij verschillende criteria rondom het 
franchisenemerschap opgesteld. 
Jij als potentieel franchisenemer moet beschikken over: 
• Een ondernemersmentaliteit 



• Een passie voor het product en de formule, commitment en drive tot 
succes; 

• Sterke leidinggevende vaardigheden 
• Een teamspirit 
• Doorzettingsvermogen 
• Goede administratieve vaardigheden 
Daarnaast 
• Moet je in staat zijn om met plezier in een jonge, energieke en levendige 

organisatie te kunnen werken 
• Dien je in het bezit te zijn van minimaal € 20.000,- eigen vermogen  
• De selectieprocedure bestaat uit tien stappen: 
Stap 1 – invullen van het aanmeldformulier 
Stap 2 – eerste gesprek 
Stap 3 – financiële check 
Stap 4 – oriëntatie dag 
Stap 5 – tweede gesprek 
Stap 6 – locatie bepalen 
Stap 7 – financiering regelen 
Stap 8 – 12 weken operationele training 
Stap 9 – voorbereiden voor opening 
Stap 10 – opening van winkel 
OPMERKING: dit is slechts een beknopt overzicht van het franchise selectie 
traject. Om een Dutchy franchisenemer te kunnen worden, dien je aan alle 
voorwaarden van het selectietraject te voldoen, dien je de training 
succesvol af te ronden en dien je de operationele vaardigheden die je hebt 
geleerd te beheersen. 
 


