
 

 

 
 
 
 
 

Succesvol ondernemen en 
samenwerken met FreshPC  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Heb jij een passie voor PC techniek en dienstverlening aan klanten? En wil je 

graag succesvol ondernemen door samen te werken met andere ondernemers 
en gebruik te maken van een beproefde formule? Dan is franchisenemer 

worden van FreshPC wellicht iets voor jou!  



 

 

Wie we zijn 

Sinds onze start in 2007 begrijpen we bij FreshPC als geen ander dat een goed 

werkende computer in de tijd waarin we leven onmisbaar is geworden. Of het nu gaat 

om een PC, laptop of printer en of het nu gaat om veiligheid, reparatie of onderhoud, 

FreshPC lost PC-problemen op en helpt om deze te voorkomen. 

 

ONZE DIENSTEN Meer weten? Kijk op www.freshpc.nl 

Computerhulp 

 

• op locatie bij de klant 

• op afstand 

Computerherstel en 

computerverbetering 

• data recovery 

• performanceverbetering 

Computeradvies • betrouwbaarheid, snelheid en overige performance 

• beveiliging tegen virussen en malware 

Clouddiensten • webhosting 

• beheren van server of bedrijfsnetwerk  

Verkoop, installatie en beheer 

 

• PC systemen en laptops 

• Aanleg van draadloze of bekabelde netwerken 

 

FreshPC richt zich met name op kleinere bedrijven en particulieren voor wie 

persoonlijke, betrouwbare service belangrijk is. Daarom zitten we graag dicht bij onze 

klanten. Dit doen we door samen te werken met Servicepunten, die worden gerund 

door onze franchisenemers. Alle franchisenemers presenteren zich op een herkenbare 

wijze in de markt. Hierdoor weten klanten en potentiële klanten precies wat zij van ons 

mogen verwachten en profiteren onze franchisenemers optimaal van de uitstraling en 

de reputatie van het FreshPC-merk.  

Ondernemen met de FreshPC-formule 
Word jij onze volgende franchisenemer? Dan run je als zelfstandig ondernemer het 

FreshPC-Servicepunt in jouw werkgebied. Hierbij maak je gebruik van de FreshPC-

formule en word je ondersteund door onze Serviceorganisatie. Je kunt werken vanuit 

huis, mits je beschikt over een goede ruimte om te kunnen werken.  

Samen kun je meer dan alleen 

Dankzij de samenwerking met onze franchisenemers heeft FreshPC de mogelijkheid 

om activiteiten effectiever te organiseren dan andere aanbieders in de markt.. Zo 

werven we gezamenlijk opdrachten en zorgen we voor goede inkoopafspraken met 

leveranciers. Daarnaast werken we samen aan een krachtige uitstraling van FreshPC 

en de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit alles zorgt ervoor dat jij als ondernemer 

een flinke steun in de rug voelt. 



 

 

Waarom FreshPC franchisenemer worden? 

Een succesvolle formule 
De FreshPC-formule heeft zichzelf bewezen en biedt ook voor de toekomst volop 

kansen. Wil je met huidige franchisenemers spreken om hun ervaringen te horen, dan 

bieden we je graag de mogelijkheden hiervoor. 

De kracht van samen 
Join the club! Samen kun je veel meer dan alleen. Bij FreshPC brengen we dit dagelijks 

in de praktijk. Hierdoor profiteer je niet alleen van de formule maar voel je ook dat je 

er niet alleen voor staat en onderdeel uitmaakt van een team. 

Verkoopondersteuning 
Je bent zelf omzetverantwoordelijk voor jouw bedrijf. In de afgelopen jaren is het ons 

echter gelukt om meerdere regio-overstijgende opdrachten te genereren voor onze 

franchisenemers. Ook hier kun je dus samen meer dan alleen. 

Inkoopvoordelen 
We hebben aantrekkelijke afspraken met ICT-leveranciers. Hierdoor kun jij een hogere 

marge behalen bij de verkoop van betreffende producten en diensten. 

Lage franchisevergoeding 
Zowel bij het beheren als het ontwikkelen van onze formule werken we actief samen 

met onze franchisenemers. Hierdoor hebben we een relatief kleine Serviceorganisatie 

en kunnen we onze franchisevergoeding laag houden.  

 

 

5 REDENEN OM FRESHPC-FRANCHISENEMER TE WORDEN 

1 EEN SUCCESVOLLE FORMULE 

2 DE KRACHT VAN SAMEN 

3 VERKOOPONDERSTEUNING 

4 INKOOPVOORDELEN 

5 LAGE FRANCHISEVERGOEDING 

 

  



 

 

Wat verwachten we van jou als franchisenemer? 

We vertellen je graag meer over wat er bij komt kijken als je franchisenemer wordt 

van FreshPC. We verwachten dat jij je 100% wilt inzetten voor het runnen van een 

FreshPC Servicepunt in jouw werkgebied. Daarnaast verwachten we dat je een 

positieve bijdrage wilt leveren aan het samenwerkingsverband. Tot slot vinden we het 

belangrijk dat je het leuk vindt om te ondernemen. 

Wat heb je hiervoor nodig? 

• Je bent ondernemend ingesteld of reeds ondernemer. 

• Je hebt een passie voor computertechniek en dienstverlening. 

• Je kunt zelfstandig werken maar ook goed samenwerken.  

• Je vindt het leuk om te blijven leren. 

• Je hebt een commerciële instelling. 

• Je hebt ervaring met het verkopen van (ICT-)diensten of -producten. 

• Je bent communicatief vaardig. 

• Je kunt relaties bouwen en onderhouden. 

• Je hebt binding met jouw woonomgeving cq. het beoogde werkgebied. 

• Je legt ons graag uit waarom je FreshPC-franchisenemer wilt worden. 

Hoe word je franchisenemer? 

1. Heb je belangstelling om franchisenemer te worden van FreshPC? Vul dan het 

kandidatenformulier in dat je van ons hebt ontvangen en mail deze vervolgens 

naar het onderstaand e-mailadres. 

2. Bij voldoende aanknopingspunten nodigen we je graag uit om met ons in 

gesprek te gaan. Zo leren we elkaar beter kennen en kunnen we jou meer 

vertellen over de FreshPC-formule.  

3. Zodra we samen het gevoel hebben dat we goed bij elkaar passen, doen we 

je een aanbod voor samenwerking. Daarna krijg jij de tijd om definitief te 

beslissen of je franchisenemer van onze formule wilt worden. 

 

 

Wil je met ons in gesprek? 

 Stuur dan het ingevulde formulier naar 

franchise@freshpc.nl.  

Heb je vragen? Bel dan 06 5043 1992  
 


