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Voor het eerst introduceert 
franchisebeurs Onderneem ‘t! een 
Dienstverlenersmarkt op de beursvloer. 

Moderne en verantwoorde standbouw, 
meer aankleding van de beurszaal, 
duidelijke bewegwijzering en 
inspiratievolle stands.

Nieuwe standbouw
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De standbouw wordt volledig 
vernieuwd: de stands worden gemaakt 
van pallets. Dit zorgt voor een geheel 
nieuwe en eigentijdse uitstraling.

Meer beleving Dienstverlenersmarkt

Piaggo, foodtruck of caravan: het is 
allemaal mogelijk op het gedeelte ‘vrije 
standbouw’ op de beursvloer. 

Na het succes van de afgelopen jaren, 
is er voor jonge formules weer de 
mogelijkheid om gebruik te maken van 
een Startersstand. 

XL-Stands

De XL-stand is een nieuwe optie op de 
beursvloer. Deze stand is 4 x 4 meter; 
voldoende ruimte om uw formule breed 
onder de aandacht te brengen!

Startersstands Eigen standbouw

Grote formules trekken meer bezoekers 
naar de beurs. O.a. Subway is dit jaar 
voor het eerst groots aanwezig op 
Onderneem ’t!

Het succesvolle horecaplein wordt 
verder uitgebouwd met een vernieuwde 
bar en diverse zitjes.

Nieuwe seminars

Het seminarprogramma zal uitgebreider 
worden. Voor elke doelgroep zijn er 
aantrekkelijke seminars te bezoeken. 

Nieuw Horecaplein Grote formules

WAT IS ER NIEUW?

Franchisebeurs Onderneem ‘t! is ieder jaar de grootste 
ontmoetingsplek tussen franchiseformules en franchise-
kandidaten. Al 16 jaar is de franchisebeurs dé ideale kans 
voor kandidaat ondernemers om zich te informeren over alle 
aspecten over het ondernemen in formule verband.

De Franchisebeurs

Locatie: Hart van Holland, Nijkerk
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Donderdag 4 april:  10.00 - 16.00 uur
Vrijdag         5 april:  10.00 - 16.00 uur



Met de speciaal ontworpen pallets van Pop Up Pallets en een 
beetje creativiteit, zijn de mooiste stands voor de Franchisebeurs 
Onderneem ‘t! ontworpen. Ook nog duurzaam én verantwoord. 
Daar wilt u toch ook bij staan?

Nieuwe standbouw

Nog nooit zijn de stands op de beursvloer zo groot 
geweest. De XL-stand is 4 x 4 meter, voldoende ruimte 
om uw formule breed onder de aandacht te brengen! 

XL-Stands

Dienstverlenende formules kunnen voor het eerst 
deelnemen aan de Dienstverlenersmarkt. Een speciale 
plek op de beursvloer, waar dienstverleners vanuit hun 
marktkraam op een laagdrempelige manier in contact 
kunnen komen met potentiële franchisenemers.

Dienstverlenersmarkt
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Een camper, foodtruck of piaggio: alles is mogelijk 
op de ruimte voor eigen standbouw. Hier kunt u een 
aantal vierkante meters huren, waarop u zelf voor uw 
stand en aankleding zorgt. Laat uw creativiteit de vrije 
loop! 

Eigen standbouw

Ook dit jaar kunnen de Startersstands niet ontbreken. Hier kunnen 
formules die maximaal 2 jaar actief zijn en niet meer dan 5 
franchisenemers hebben tegen een speciaal tarief aan deelnemen. 

Startersstands

Plattegrond
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DE STANDS

4x2 stand

€3.750

- 8 m2
- Incl. standbouw en verlichting
- Incl. catering en parkeerplaats
- Incl. (sta)tafel met 2 krukken 
- Tapijttegels
- Klantenkorting € 1.000

Prijs incl. korting:

Startersstand

- 4 m2
- Incl. standbouw en verlichting
- Incl. statafel met 2 krukken
- Incl. catering en parkeerplaats
- Tapijttegels
- Klantenkorting € 500

€1.495
Prijs incl. korting:

XL-Stand

€5.500

- 16 m2
- Incl. standbouw en verlichting
- Incl. catering en parkeerplaats
- Tapijttegels
- Klantenkorting € 1000

Prijs incl. korting:

Dienstverleners stand

€995

- Balie + 1 kruk
- Incl. standbouw
- Incl. catering en parkeerplaats
- Logo op forex
- Introductiekorting € 300

Prijs incl. korting:

Eigen standbouw (v.v.o.)

€250 m²

- Min. 12 m2
- Eigen standbouw
- Incl. elektriciteitsaansluiting
- Incl. catering en parkeerplaats
- Klantenkorting € 100 m2 

Prijs incl. korting:

Het aanbod van de Franchisebeurs Onderneem ‘t! is voor u als standhouder zeer divers. 
Hieronder vindt u een overzicht van de diverse mogelijkheden. 

Bij alle stands is het volgende inbegrepen: 

    - Mogelijkheid verzorgen seminar
    - Onbeperkt eten en drinken 
    - Standhoudersborrel op donderdagmiddag
    - Parkeergelegenheid
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Alleen voor franchiseformules

Vraag naar de 
voorwaarden



Contact
Wilt u deelnemen aan de beurs of meer informatie ontvangen?

Bel dan met Franchise+ via telefoonnummer (035) 588 2053
of stuur een e-mail naar franchiseplus@ikwordondernemer.nl 

Gert-Jan van der Vegt, Fortune Coffee: 

“Samenwerking is succes, dus ook bij 
het werven van franchisenemers.” 

Stefan Boers, Wayback Burgers: 

“Het persoonlijk contact maken met 
gepassioneerde kandidaat ondernemers is een 

vitaal onderdeel van franchising. Franchisebeurs  
Onderneem ’t! is hiervoor een prachtige 

gelegenheid. We zullen zeker terugkomen!”

Beursbezoeker Jeroen Sop: 

“De informatie die ik op de stand krijg is goed, 
mijn vragen worden perfect beantwoord. 

Daar heb ik echt wat aan.”

Jos Vermeer, Personal Fitness Nederland: 

“We hebben afgelopen jaar voor het derde jaar 
meegedaan en we halen er ieder jaar minimaal 1 

nieuw contract uit! Dus voor ons reden om deel 
te blijven nemen.”
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