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INLEIDING
Nederland verstedelijkt steeds verder. De vraag naar moderne verblijfsruimtes
in deze steden heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. De consument
zoekt vertrouwde plekken waar men alleen of met anderen kan lezen, werken
en afspreken. Het aantal koffie- en/of lunchcafés is in de afgelopen jaren dan
ook sterk toegenomen.
Anne&Max heeft zich vanaf de oprichting in 2005 gemanifesteerd als een
‘FreshFood & CoffeeCafé’ met een unieke uitstraling en bijzondere communicatie. We hebben vanaf het eerste begin ernaar gestreefd een huiskamer in de
stad te zijn waar onze gasten 7 dagen per week, de hele dag terecht kunnen
voor eerlijk oprecht eten en enthousiaste vriendelijke bediening.
Bij de start in 2005 streefde Anne&Max er al naar om zo veel mogelijk biologische
en fairtrade producten in het assortiment op te nemen en duidelijk en eerlijk naar
de gasten te communiceren over de herkomst van de producten.
De ‘Anne&Max beleving’ is succesvol gebleken. Duizenden gasten bezoeken wekelijks onze vestigingen en ervaren de bijzonder enthousiaste, gastvrije
sfeer. Veel van onze gasten kennen we bij naam omdat ze Anne&Max als hun
tweede huiskamer beschouwen en bijna dagelijks langskomen voor ontbijt,
koffie of lunch.
Dit is waar Anne&Max voor staat, ook bij haar uitdagende strategie om een
landelijke speler te worden. Anne&Max wil de uniekheid van de oorspronkelijke sfeer behouden en verder perfectioneren en koploper zijn op het gebied
van gastvrijheid, milieuvriendelijkheid en maatschappelijk ondernemen.
Om dit mogelijk te maken kiezen we heel bewust voor franchise. Door samen
te werken met enthousiaste en ervaren ondernemers kunnen we de Anne&Max
cultuur optimaal naar voren brengen.

Anne&Max Rotterdam
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ANNE&MAX BELEVING
De Anne&Max beleving is onze onderscheidende waarde. De beleving is niet in één zin samen te vatten. De
Anne&Max beleving vind je terug in alles wat we doen,
van een bericht op social media tot de keuze voor een
servet.
HUISKAMER IN DE STAD
Anne&Max is een huiskamer in de stad waar onze gasten zich op elk moment van de dag thuis voelen. In de
loungestoelen verdwijn je met een goed boek of de krant
van die dag. Aan de leestafel is ruimte om met vrienden
een spelletje te spelen. De tuinkamer is een oase van
rust. Bij de tafels aan het raam kun je heerlijk mensen
kijken en op de banken klets je bij onder het genot van
een kop koffie. De muziek speelt in op het moment van
de dag, de kleuren geven een warm gevoel. Kortom je
ervaart de echte Anne&Max beleving.
PERSONEEL
Bij Anne&Max wordt het personeel intensief getraind om
de beleving compleet te maken. Het is ons doel om de
gasten elke dag met een oprechte glimlach te herkennen
en vol enthousiasme te bedienen. Wij trainen en examineren de Anne’s en Max-en continu op de volgende
gebieden:
•
•
•

Gastvrijheid en bedieningsvaardigheden
Barkwaliteiten (barista)
Keukenvaardigheden (sandwichchef)

betrokken en enthousiaste cultuur ontstaan. Jaarlijks
doet Anne&Max onderzoek onder de Anne’s en Max-en
om de cultuur verder te versterken en te verbeteren.
PRODUCTEN
Alle producten worden onder het oog van onze gasten
geproduceerd. De getrainde barista schenkt vol aandacht cappuccino’s en de warme croissants komen uit
de oven terwijl er een grote club sandwich wordt bereid.
Onze producten zijn puur, zoveel mogelijk biologisch,
vers bereid en afgestemd op het seizoen. Met veel succes voeren we ook een aantal Anne&Max producten
zoals Anne&Max koffie, bekers, koekjes en thee en ons
eigen koffieboek: ‘Koffie Thuis’.
MERK
De communicatie van Anne en Max draagt sterk bij aan
onze beleving. Via advertenties, mokken, de website, het
krijtbord en sociale media praten Anne en Max met elkaar. Deze consequent doorgevoerde communicatiestijl
benadrukt ons onderscheidend vermogen en leidt tot
groot enthousiasme bij onze gasten.
MAATSCHAPPIJ
Anne&Max wil onderdeel zijn van de (lokale) maatschappij en waar kan, eraan bijdragen. Daarom werken we
met zoveel mogelijk fairtrade en biologische producten
en hebben we een aantal producten dat bijdraagt aan
een goed doel; zoals Earth Water.

Alle trainingen zijn erop gericht om via uniforme werkwijzen constante kwaliteit en service te kunnen garanderen.
Door blijvend te investeren in de Anne’s en Max-en doormiddel van opleidingen, inspiratie en beloning is er een
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DE ANNE&MAX CULTUUR
Binnen de cultuur van Anne&Max staan onze normen en waarden centraal. Zij vormen de basis van een goede werksfeer
waarin iedereen graag meedenkt en de ruimte krijgt om zaken te verbeteren en te vernieuwen.
Wij zorgen ervoor dat iedereen binnen de cultuur deel uitmaakt van het concept en daar ook verantwoordelijkheid voor
draagt.
Wij willen dat de Anne’s en Max-en trots zijn om deel uit te maken van Anne&Max. Omdat het aansluit bij hun persoonlijke
waarden.
Anne&Max hanteert de volgende normen en waarden:

NORMEN

WAARDEN

Wees zorgzaam voor de gasten, elkaar, Anne&Max en de
wereld om ons heen waarop wij invloed hebben.

Zorgzaam

Wees betrokken en denk actief mee hoe we Anne&Max
elke dag weer beter kunnen maken dan de dag ervoor.

Betrokken

Wees oprecht naar onze gasten over alles wat we doen.
Geef oprechte service. Wees eerlijk tegenover elkaar.

Eerlijk

Wees informatief en helder naar de gasten. Communiceer
veel en duidelijk met elkaar.

Open & Helder

Behandel elke gast vol respect. Respecteer elkaar en
elkaars verschillen.

Respectvol

Anne&Max creëert openheid, eerlijkheid en betrokkenheid door goede interne communicatie. Het Anne&Max-team
kent een goede werksfeer omdat het goed op elkaar is afgestemd en er een omgeving is waar zekerheid, erkenning
en continuïteit voorop staan.

Anne&Max Eindhoven
| 2019002
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WAT WE DOEN
Anne&Max zorgt voor lichte, gezonde en lekkere verse
producten voor elk moment van de dag. Gedurende de
dag worden alle producten zichtbaar afgebakken en bereid.
Ons assortiment is samengesteld rondom de Anne&Max
kernmomenten:

• ONTBIJT
• KOFFIE
• LUNCH
• HIGH TEA

Bij het samenstellen van het assortiment en de menukaart worden de verschillende Anne’s en Max-en nauw
betrokken. Aan de hand van reacties van gasten geven
zij aan wat mogelijke behoeften kunnen zijn en waar verbetering mogelijk is. Er wordt altijd gekeken naar wat er
in de markt gebeurt en wat de trends zijn. Hier geven wij
dan onze eigen draai aan.
Per jaar zijn er diverse centrale trainingen voor de sandwichchefs, baristi en bediening om de kwaliteit te garanderen en het team te inspireren.
Verder gaat de kwaliteitsmanager en franchisebegeleider
elk kwartaal langs alle vestigingen voor een uitgebreide
kwaliteitscheck.

• BORREL
Het Anne&Max menu is met veel zorg afgestemd op
de behoeftepatronen van de verschillende doelgroepen
waarbij gezond, eerlijk en kwaliteit de kernwaarden zijn.
Onze koffie’s en sandwiches vormen de productgroepen
waarmee we ons positief willen onderscheiden.
Om onze gasten te blijven verrassen werkt Anne&Max
met verschillende maand- en lokaal georiënteerde producten. Deze methode van werken zorgt ervoor dat we
seizoensproducten aan kunnen bieden en actief kunnen
testen met nieuwe producten en verschillende prijs /
kwantiteit verhoudingen.
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ONZE GASTEN
Anne&Max is er voor een brede groep consumenten.
Samen zorgen zij ervoor dat het elk moment van de dag
druk is. Wat deze verschillende groepen gemeen hebben
is dat zij houden van goede koffie en eerlijke producten.
Ze zijn op zoek naar een rustmoment in hun dag en voelen
zich thuis binnen de belevingswereld van Anne&Max.
Anne&Max heeft zijn eigen benaming voor de verschillende doelgroepen:

Anne&Max Eindhoven
| 2019002
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STADSTYPES

HIPPE MAMA’S
(EN OOK PAPA’S!)

VRIENDINNEN

Mensen die bij
Anne&Max in de buurt
wonen en/of werken
en elke dag in de gelegenheid zijn om langs
te komen voor koffie,
lunch en borrel.

Moderne moeders /
vaders die er met hun
baby’s/kinderen ‘even
uit willen’ of afspreken
met andere moeders /
vaders.

Vrouwen tussen de 21
en 35 jaar met bijvoorbeeld een parttime baan/
studie of avondbaan die
overdag afspreken om bij
te praten.

DAGJE-WEG- &
WEEKEND-STELLETJES

SCHOLIEREN /
STUDENTEN

PAKKEN EN
LAPTOPPERS

Stelletjes die samen
een dagje vrij zijn of
in het weekend met
elkaar de stad in gaan.
Over het algemeen
jong en tweeverdieners.

Wat hippere/bewustere
jongeren die een leuk
plekje zoeken voor tussenuren/na school en
take-out.

Vrouwen en mannen die
zakelijk in de stad afspreken of in hun pauze snel
en lekker willen lunchen.
Deze groep werkt ook
regelmatig in een coffeecafé, gebruikmakende
van het wireless internet.
2019002 |
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DE DOELGROEP LAAT ZICH ALS VOLGT OMSCHRIJVEN:
•
•
•
•
•
•

Individualistisch ingesteld, heeft een actieve levenshouding en hecht veel waarde aan vrijheid.
Modern, trendgevoelig, internationaal bewust, jong van geest.
Wil zelf bepalen op welk moment van de dag zij eet.
Hecht veel waarde aan gezond, snel en efficiënt eten en drinken als men weinig tijd heeft.
Hecht veel waarde aan ontspannen genieten als men veel tijd heeft.
Uitstraling en beleving zijn overwegend belangrijker dan prijs.

Belangrijk is dat deze consumenten zich kunnen identificeren met het merk. Het concept is een verlengde van hun
levensstijl.

COMMUNICATIE MET ONZE
GASTEN

Ons doel is om ervoor te zorgen dat onze gasten zich elk
moment van de dag bij ons thuis voelen. Daarom communiceren we regelmatig en intensief met onze gasten.
Dit gebeurt dagelijks op de vloer, maar het contact gaat
verder.
SOCIAL MEDIA
Anne&Max communiceert veel via de verschillende social
media. Naast aandacht voor de maandelijkse communicatie campagnes betrekken we onze gasten bij alles waar
we mee bezig zijn. Zo vragen we de gasten bijvoorbeeld
om advies bij het samenstellen van een nieuwe menukaart en houden we ze op de hoogte van onze steun aan
goede doelen.
NIEUWSBRIEF
Gekoppeld aan de maandelijkse campagnes is ook de
nieuwsbrief. De ongeveer 1000 ontvangers van deze
nieuwsbrief worden zo op de hoogte gehouden van
acties, nieuwe producten en algemene weetjes over
Anne&Max.
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JOUW OPRECHTE MENING
Onze gasten kunnen in elke vestiging ‘jouw oprechte
mening’-kaarten invullen. Op deze kaarten vragen wij
aan onze gasten wat zij goed, dan wel niet goed vonden
tijdens hun bezoek.
ELKE DAG DEZELFDE
GASTEN...
Bij Anne&Max is er ons alles aan gelegen om klantentrouw te genereren en te stimuleren. Hiervoor hebben we
verschillende methoden ontwikkeld waaronder de ‘We
zijn bijzonder trots dat je vaker bij ons komt – kaart’ waarmee onze gasten de 10e koffie gratis krijgen.
Voor situaties waarbij de service niet zo was als we voor
ogen hadden hebben we de ‘sorry’-kaart ontwikkeld
waarbij we de gasten een gratis drankje naar keuze geven
als ze nog eens bij ons terug komen.

HET CONCEPT
IS EEN
VERLENGDE
VAN HUN
LEVENSSTIJL

WIJ-ZIJN-BIJZONDER
TROTS-DAT-JE-VAKER
BIJ-ONS-KOMT-KAART!
NAAM:

Nick

ELKE KEER DAT
JE EEN WARME
DRANK
BESTELT KRIJG
JE EEN STEMPE
L. BIJ
EEN VOLLE KAAR
T KRIJG JE EEN
WARME
DRANK NAAR KE
UZE CADEAU!

WE HOPEN DAT JE HET NAAR JE
ZIN HEBT GEHAD EN KIJKEN
ER NAAR UIT JE WEER
TE MOGEN ONTVANGEN!
NU OOK IN:
BREDA, ROTTERDAM EN
EINDHOVEN

WWW.ANNEMAX

.NL

VOOR / TER WAARDE VAN: J O U W H U I S K A M
ER

I N D E S TA D

J O U W H U I S K A M E R I N D E S TA D

WWW.ANNEMAX.NL
DEZE CADEAUBON IS NIET TEGEN GELD INWISSELBAAR EN IS MAXIMAAL 1 JAAR GELDIG VANAF DATUM VAN UITGIFTE
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MISSIE
Het is onze oprechte missie om een huiskamer in de stad te zijn
voor onze gasten. Een plek waar zij zich elke dag, op hun manier en
tijdstip, thuis voelen.
We willen kleine momenten van geluk creëren voor onze gasten
door ze te herkennen, te erkennen en ze steeds te verrassen met
buitengewone gastvrijheid en kwaliteit.
Wij willen ervoor zorgen dat onze gasten altijd tevreden,
vrolijker, enthousiaster en energieker de deur uitgaan dan dat zij
binnenkwamen.

20
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ANNE&MAX VISIE
Anne&Max verwacht dat de markt voor Coffee cafés en Coffee&Sandwich cafés in de komende jaren nog verder zal
groeien. Niet alleen zal er een aantal Nederlandse formules in alle grotere steden aanwezig zijn, tevens zullen één of
meerdere internationale ketens de Nederlandse markt betreden.
Wij verwachten dat de vraag naar gezonde, echte, unieke en beleving gedreven horeca zal toenemen en dat de sociale functie van de sector in de maatschappij belangrijker zal worden. Focus, specialisatie en concept-discipline zullen
daarbij beslissende rollen spelen. Steeds meer zullen er horeca gelegenheden ontstaan die zich specialiseren in één
moment of in één product. Naast specialisme zal blurring ook steeds een belangrijkere rol gaan spelen. Steeds meer
partijen combineren van oudsher strikt gescheiden businessmodellen. Horeca en Retail lopen daarmee steeds verder
in elkaar over. Anne&Max wil actief gebruik maken van de marktomstandigheden en sterk groeien in de komende
jaren. Anne&Max zal de vestigingen centraal strak strategisch en operationeel aansturen op de gebieden van inkoop,
productontwikkeling, marketing en communicatie.
Op langer termijn zal Anne&Max in een strategisch verantwoorde combinatie van eigen vestiging en franchise uitgroeien
tot een nationale keten van Coffee&Sandwich cafés.
Anne&Max zal deze doelen bereiken door het onderscheidend vermogen van het concept gecombineerd met efficiënte
werkwijzen en inkoopmethoden.

TRENDS IN DE MARKT:
•
Schaalvergroting en identiteitsgedreven merkbeleving worden steeds belangrijker
•
Er wordt steeds meer buitenhuis geconsumeerd
•
Een groeiende bevolking leidt tot toenemende ruimteclaims
•
Toenemende concurrentie
•
De combinatie van welbevinden en beleving is steeds vaker te zien
•
Er is steeds meer belangstelling voor gezondheid, vitaliteit en ontspanning
•
Consumenten hebben steeds meer keuzes (en mogelijkheden) en minder tijd
•
Onderscheidend vermogen wordt steeds belangrijker (design, ruimte, merk)
•
Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt de norm
•
Branchevervaging zal verder toenemen (blurring)
•
Micromarketing wordt belangrijker (instore en online)
•
Productkennis en eisen van consumenten nemen toe (specialisme)
•
Het verhaal achter het merk en de producten wordt essentieel (storytelling)

22
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KERN KWALITEITEN
MET ZORG
BEREID
ECHT

VEEL BIO
BIJZONDER

GASTVRIJ

bijzondere
producten

GEZOND

PERSOONLIJK

ZORGZAAM
CREATIEF

bijzondere
beleving

STERK
MERK
MOOI
INTERIEUR
VLOT

ONDERSCHEIDEND
PROEVEN

AMBACHTELIJK

Kern
kwaliteiten

ER IS VEEL
TE ZIEN

MENSWAARDIG

MILIEUVRIENDELIJK

LOKALE LEVERANCIERS

RUIKEN

maatschappelijk
betrokken

BETROKKEN BIJ DE BUURT
AMBITIEUS

GOEDE WERKGEVER
DUURZAAM

RESPECTVOL
VEEL BIOLOGISCH

Anne&Max Den Haag Fred
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FRANCHISEORGANISATIE
In 2012 heeft Anne&Max de franchiseorganisatie opgericht. Anne&Max franchise is er op gericht om de franchisenemers intensief te begeleiden bij het succesvol exploiteren van hun eigen Anne&Max.

ANNE&MAX FRANCHISENEMER
Voor de intensieve samenwerking die franchise is zoekt
Anne&Max zeer bewust naar ondernemers die passen
binnen het profiel van de organisatie en de waarden van
het concept delen. Bovendien dienen het ondernemers te
zijn met ervaring, wilskracht en een financiële daadkracht.
Onder begeleiding van Customer Factory doorlopen potentiële franchisenemers een aantal stappen:
•
•
•
•
•
•

Screening Customer Factory aan de hand van eisen
Anne&Max
Kennismakingsgesprek met een deskundige van
Customer factory
Eerste kennismakingsgesprek Anne&Max aan de
hand van normen en waarden van de organisatie
Vervolggesprek met Anne&Max op basis van de
ondernemerstest
Schrijven van een businessplan en financieel
businessplan
Stageperiode in een Anne&Max vestiging

ANNE&MAX FRANCHISE
INTELLIGENTIE

ANNE’S & MAX-EN
Het hart van onze organisatie wordt gevormd door de Anne’s en Max-en. Alle papieren plannen en ideeën worden
pas werkelijkheid in hun handen.

26
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INSPIRATIE EN MOTIVATIE
Anne&Max begeleidt haar franchisenemers om continu in
hun personeel te investeren en om een werkplek te bieden waar mensen zich thuis voelen en uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen.
Hierbij hanteren we een systeem van evaluatie en beoordeling aan de hand van de normen, waarden en te ontwikkelen competenties.

•
•
•
•

De algemene leiding in een franchisevestiging wordt uiteraard gevormd door de franchisenemer. Met de franchisenemer worden maandelijks de resultaten, de dagelijkse
gang van zaken en het te maken beleid besproken om
een zo hoog mogelijk rendement te behalen.
De franchisenemer wordt door Anne&Max regelmatig getraind op het coachen en motiveren van zijn / haar team.

Deze uitgebreide onderbouwing van het Anne&Max concept stelt ons in staat de franchisenemer(s) kwalitatief te
begeleiden.

VAARDIGHEDEN
Het uniform produceren van verschillende producten om
service en kwaliteitsbeleving op een constant hoog niveau
te houden is belangrijk voor Anne&Max.
Daarom zijn alle processen vastgelegd in handboeken en
draaiboeken. Anne&Max kent de volgende handboeken:
•
•
•
•

Handboek Management
Handboek Bediening en Gastvrijheid
Handboek Sandwichchef
Handboek Barista

Deze handboeken vormen de leidraad voor de meeste handelingen in de vestigingen. Sommige vormen tevens lesstof voor te behalen praktijk en theorie examens namelijk:

Anne&Max Bediening
Anne&Max Sandwichchef
Anne&Max Barista
Anne&Max A-team

Naast de genoemde boeken zijn er draaiboeken op het
gebied van schoonmaak, keukenhandelingen en het inwerken van personeel.

PRODUCTEN / PRODUCTIE
De producten van Anne&Max zijn nauw op elkaar afgestemd om tot een efficiënt productproces en een kleine
voorraad te komen. Er wordt gewerkt met dagverse en
bake-off producten om het aanbod zoveel mogelijk op
de vraag af te stemmen en verlies tot een minimum te
beperken.

CIJFERMATIG INZICHT
Anne&Max franchise biedt een uitgebreid systeem om de
gang van zaken cijfermatig in kaart te brengen.
Dit uit zich in een KPI waarin de volgende zaken belicht
worden:
•
•
•
•
•
•
•

Omzet
Omzet per dagdeel
Productiviteit
Aantal gasten
Besteding per gast
Marge (per maand inzichtelijk)
Personeelskosten

Om de franchisenemers verder te ondersteunen bij het
onderhouden van de personeelskosten werkt Anne&Max
met een gedigitaliseerd roostersysteem waarin per uur/
dag/week de kosten bekeken kunnen worden.
Naast de KPI worden maandelijks de resultaten van ons
gasttevredenheidsonderzoek in kaart gebracht.

Bij Anne&Max zijn alle producten tot op de gram gecalculeerd om te zorgen voor stabiele marges. De productieprocessen zijn omschreven in de bovengenoemde handboeken en gekoppeld aan streeftijden.
Een deel van de producten, zoals taarten, sauzen en
soepen worden gemaakt in onze centrale keuken. Deze
unieke producten dragen actief bij aan de Anne&Max beleving en hebben een aantrekkelijke marge. De productie
in een centrale keuken op een aantal producten zorgt
voor een reductie van personeelskosten en een reductie
van uitval (snijverlies etc.). Daarnaast zorgt de centrale
keuken voor een constante kwaliteit van de producten.
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FRANCHISE ONDERSTEUNEND KANTOOR
ANNE&MAX FRANCHISEORGANISATIE
WOBBE VAN ZOELEN
Wobbe is de bedenker en oprichter van Anne&Max. Hij houdt zich bezig met het doorontwikkelen van het Anne&Max concept, ontwikkelen
en uitvoeren van het groeiplan en het zoeken naar nieuwe locatie en
passende franchisenemers. Verder is Wobbe dagelijks bezig met het
ondersteunen en adviseren van de franchisenemers bij strategische
beslissingen.
SANDER VAN RENNESSE
Sander begeleidt de Anne&Max franchisenemers bij het opzetten van hun administratie en de
aanverwante systemen. Sander is het aanspreekpunt aangaande zaken die de medewerkers
betreffen zoals het roostersysteem, het verloningssysteem en algemene zaken aangaande cao
en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast begeleidt Sander de franchisenemers bij vergunningszaken.

FEMKE DITMARS
Femke verzorgt de diverse facturen voor alle franchisenemers, zoals de interne bestellingen, huur
en franchise fee en maakt de incasso batches aan. Verder zorgt Femke ervoor dat het interne
magazijn altijd aangevuld is en verwerkt de interne bestellingen van de vestigingen.

JASMIJN VAN DEN THILLART
Jasmijn is opgeleid binnen Anne&Max en was een aantal jaar bedrijfsleider van het succesvolle
filiaal Anne&Max Amsterdam-Zuid aan de Amstelveenseweg. Jasmijn is de hoofd-barista van
Anne&Max en begeleidt de franchisenemers bij ons streven naar de beste kwaliteit koffie door
middel van trainingen, checks en examinering. Daarnaast ontwikkelt ze de menukaart samen met
het menukaartteam. En ondersteunt en begeleidt ze de nieuwe vestigingen tijdens de opening.
FLEUR VAN VLIET
Fleur adviseert de franchisenemers op gebied van het behalen van de ideale resultaten. Dit doet
zij door middel van meewerken, trainingen, checks en observaties en deze een op een terug te
koppelen met de franchisenemers. Daarnaast houdt Fleur zich bezig met de gastvrijheid in de
vestigingen, met behulp van mysterie reviews en geeft zij diverse trainingen. Verder ondersteunt
en begeleidt ze nieuwe franchisenemers tijdens de opening.
NINA DEN ISEGER
Nina heeft verschillende functies bij het franchise ondersteunend kantoor. Zij heeft officetaken zoals het organiseren van meetings, vergaderingen en zij bewaakt de algehele structuur op kantoor.
Ook houdt Nina zich bezig met de online en offline marketing & communicatie van Anne&Max.
Zo beheert zij de algemene Anne&Max Facebook en Instagram, maar ook is ze verantwoordelijk
voor de instore communicatiematerialen en de winacties zowel online als offline.
SILVIA AGTERHOF
Silvia doet al het grafisch ontwerp voor Anne&Max. Van posters, tafelkaartjes, afbeedlingen voor
de social media kanalen tot en met producten op maat voor de franchisenemers.
Daarnaast bewaakt zij de Anne&Max huisstijl, zodat alle creatieve ideeën die er worden bedacht
binnen de richtlijnen van Anne&Max worden uitgevoerd.
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ANNE&MAX VESTIGINGEN
VESTIGINGEN
Anne&Max heeft vestigingen in Arnhem, Alkmaar,
Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven,
Haarlem, Leiden, Rotterdam, Utrecht en Zwolle
(blauwe stippen). De groene stippen zijn de
steden waarop Anne&Max zich in de komende 5
jaar zal richten ten behoeve van het ontwikkelen
van nieuwe vestigingen.
In 2019 en 2020 zal Anne&Max vestigingen
openen in Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch,
Delft, en Utrecht.

Alkmaar
Zwolle

TOEKOMSTIGE VESTIGINGEN

Haarlem

HUIDIGE VESTIGINGEN

Deventer

Amsterdam

Apeldoorn

Leiden
Leidschendam
Den Haag

Utrecht

Delft

Arnhem
Rotterdam
Nijmegen
Den Bosch
Breda
Eindhoven

Antwerpen
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FAQ ANNE&MAX FRANCHISE
ALGEMEEN

OPSTART

Wat maakt Anne&Max zo bijzonder?
Anne&Max is een huiskamer in de stad. Hier zijn onze gasten thuis, op elk moment van de dag. Met onze nauwkeurig
gekozen en gebrande koffiebonen worden er heerlijke koffies gemaakt door goed opgeleide barista’s. Met veelal biologisch,
authentieke en gezonde producten worden de gerechten bereid door de sandwichchefs voor ontbijt, lunch, high tea en de
hartige borrel. Door het gastvrije team van echte Anne’s en Max-en voelt elke gast zich op zijn gemak.

Word ik getraind?
Ja, wanneer de franchiseovereenkomst getekend is, en de locatie gevonden, zal het inwerktraject van start gaan. Dit is een
stage van 1 á 1,5 maand bij een succesvolle Anne&Max franchisenemer voor een praktijk gerichte training.
Hoeveel personeel heb je nodig in je vestiging?
Het nieuwe team bestaat uit 15 á 20 medewerkers.

Wat is mijn inbreng als franchiser op het concept?
Als franchisenemer bij Anne&Max ben jij verantwoordelijk voor de vertaling van de Anne&Max huiskamer naar jouw stad.
Dit doe je door middel van lokale betrokkenheid en ondernemerschap. Door bijvoorbeeld samenwerkingen aan te gaan
met de lokale ondernemers in de buurt en een gastvrij team neer te zetten met echte Anne’s en Max-en. Uiteindelijk ben jij
verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Wordt mijn personeel getraind?
Ja, vlak voor de opening kunnen er diverse medewerkers ook stage lopen bij een succesvolle Anne&Max. Verder worden
er diverse trainingen op de vloer gegeven met het gehele nieuwe team. Hierna is het aan de franchisenemer om zijn
medewerkers verder te trainen.

Wat betekent full franchise?
Bij full franchise is de franchiseformule, bedrijfsvoering en het business format op alle terreinen aan voorwaarden en regels
gebonden.

Word ik begeleid met vergunningsaanvragen?
Ja, de vergunningsaanvragen worden geheel begeleid en voor een deel ook aangevraagd door door het Anne&Max
hoofdkantoor.

Wat is mijn invloed als franchisenemer op het concept?
Bij diverse projecten worden de franchisenemers betrokken. Bijvoorbeeld voor de menukaartontwikkeling zijn er twee
franchisenemers die meedenken en feedback geven vanuit eigen ervaring in de vestiging.

Word ik begeleid in naleven (horeca) wet en regelgeving?
Ja, onder andere in HACCP, Bouw-, Milieu- en Reclamewetgeving.

Waar koop ik in?
Voor de Anne&Max menukaart en producten zijn er vaste leveranciers waarmee er samengewerkt wordt. Door de
schaalgrootte van alle Anne&Max’en die met elkaar inkopen bij dezelfde leveranciers, levert het voordeel op voor de
individuele franchisenemer.

Hoeveel tijd zit er tussen het aanmelden als franchisenemer en het openen van de vestiging?
De gemiddelde doorlooptijd zit rond de 8 maanden.
Bepaal ik zelf hoe mijn Anne&Max eruit komt te zien?
De nieuwe Anne&Max vestiging wordt ontworpen door een externe binnenhuisarchitect aan de hand van de style guide
van Anne&Max, en passend bij het pand. De concepttekeningen worden gedeeld met de franchisenemer voor feedback.

Kan ik afwijken van de menukaart?
De menukaart zoals deze op tafel staat, staat vast voor alle vestigingen van Anne&Max. Wel is het mogelijk om extra
producten toe te voegen, zoals lokaal bier of streekproducten. Dit moet binnen de norm vallen van 5% van het totale
assortiment en voldoen aan de Anne&Max kwaliteitseisen.
Is er een periodieke overlegstructuur voor de franchisenemers?
Tweemaal per jaar is er de halfjaarlijkse vergadering voor alle franchisenemers van Anne&Max, samen met het team van het
Anne&Max hoofdkantoor.
Bepaal ik zelf mijn openingstijden?
Alle Anne&Max’en zijn 7 dagen per week geopend. In overleg met de franchisegever worden de openingstijden bepaald.
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FAQ ANNE&MAX FRANCHISE
FINANCIËN

MARKETING

Hoeveel bedraagt de entree fee?
De entree fee per vestiging is eenmalig €12.500,-.

Hoeveel bedraagt de communicatie fee?
De communicatie fee is 2% van de omzet per maand, per vestiging.

Wat krijg ik voor de entree fee?
De entree fee wordt betaald voor de begeleiding van diverse processen, zoals het aanvragen van vergunningen en
afhandeling van deze zaken, het (ver)bouwproces, opstellen van de juridische stukken zoals de franchiseovereenkomst en
het inwerk- en trainingstraject in de aanloop naar de opening van de vestiging.

Waarvoor wordt de communicatie fee gebruikt?
De communicatie fee wordt gebruikt voor de merkondersteuning, reclame en (instore)communicatie.

Hoeveel bedraagt de franchise fee?
De franchise fee is 5% van de omzet per maand, per vestiging.
Waarvoor wordt de franchise fee gebruikt?
De franchise fee wordt gebruikt voor het onderhouden en ontwikkelen van het Anne&Max concept en de begeleiding van
de franchisenemers.
Ben ik vrij in mijn accountants keuze?
Bij Anne&Max werken we met een vast accountantskantoor om er voor te zorgen dat alle procedures gelijk zijn en alle cijfers
met elkaar vergelijken kunnen worden voor het optimale resultaat.
Ben ik vrij in mijn keuze voor verzekeringsmaatschappij?
Je bent vrij om hierin een eigen maatschappij te kiezen. Vanuit Anne&Max is er een verzekeringsmaatschappij waarmee we
veel samenwerken.
Hoeveel eigen vermogen heb je nodig om als franchiser te starten?
Het eigen vermogen bedraagt 25% - 30% van de totale investering.
Word ik begeleid bij een financieringstraject?
Ja, je wordt ondersteund vanuit het hoofdkantoor van Anne&Max en/of een vaste externe partij tijdens dit traject.

Wie beheert de social media?
De Anne&Max Facebook en Anne&Max Instagram worden beheerd door Anne&Max. Elke vestiging heeft daarnaast zijn
eigen lokale Instagram. Deze wordt gevuld met content door de vestiging zelf aan de hand van de richtlijnen in het handboek.
Kan ik zelf bepalen welk communicatiemateriaal ik in mijn vestiging heb?
Vanuit het Anne&Max hoofdkantoor is er een doordacht communicatieplan geschreven. Hierbij horen diverse communicatiematerialen. Dit materiaal is ter ondersteuning van het seizoen, thema, feestdag, moment van de dag waarop gefocust
wordt. De materialen zijn verplicht te verspreiden in de vestiging. Het krijtbord in de vestiging is naar eigen invulling te beschrijven voor extra promotie, lokale producten of lokale evenementen.

CONTRACT
Wat is de looptijd van het franchise contract?
De franchiseovereenkomst bestaat uit twee contracten van 5 jaar.
Welke zaken worden opgenomen in het franchise contract?
Zekerheden franchisegever / Rechten franchisenemer gebruik formule / Handelsnaam / Verkoopondersteuning en reclame /
Looptijd en opzegtermijn franchiseovereenkomst / Rayon bepaling en recht / Diensten verleend door franchisegever / Franchiseraad / Afnameverplichting, inkoop en levering / Leverings- en betalingsvoorwaarden / Eigendomsvoorbehoud / Geheimhouding, non-concurrentiebeding / Zelfstandig ondernemerschap / Verzekeringen, vergunningen en ontheffingen / Geldelijke
vergoedingen / Controle / Overdracht rechten franchisegever / Overdracht rechten franchisenemer / Huurrechten / Bedenktijd.

Loopt een financiering via een bank naar keuze?
De financiering loopt via een bank naar keuze. Anne&Max werkt veel samen met ABNAmro.
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