
Maid2Clean Master Franchise Vergunningen in Nederland  

Wat is een Master Franchise?  

 

Een master-franchise is waar een franchise bedrijven die een bewezen systeem in een 

land (bijvoorbeeld Maid2Clean in de UK) heeft een vergunning biedt om het merk in 

een ander land (bijvoorbeeld Nederland).  

Master Franchise  

 

Maid2Clean is geïnteresseerd in een gesprek met mensen die geïnteresseerd zijn in 

Master licenties in Nederland.  

 

Maid2Clean is een succesvolle Britse management-franchise in de huishoudelijke 

reiniging markt. Met meer dan 100 franchisenemers handel in het Verenigd 

Koninkrijk, Maid2Clean biedt nu werk voor ongeveer 9.000 schoonmakers in de 

Britse eilanden.  

 

Met een aanwezigheid in Ierland en Canada ook, is maid2Clean nu op zoek naar 

verdere uitbreiding in Nederland markt.  

 

Wie zijn wij naar op zoek?  

 

Maid2Clean heeft een Master Franchise positie aan de succesvolle aanvrager in staat 

te stellen een uniek management agency-concept te bieden in de huishoudelijke 

reiniging dienstensector.  

 

Maid2Clean is op zoek naar een lange termijn-speler met een sterke leidinggevende 

en commerciële inzicht. Heb je de ervaring van het runnen van uw eigen bedrijf en het 

ontwikkelen van een netwerk van franchisenemers. U hebt de mogelijkheid om de 

Maid2Clean UK franchise pakket om te werken binnen Nederland markt te 

lokaliseren.  

 

Maid2Clean is NIET op zoek naar eenheid franchisenemers in dit stadium. Als u 

denkt dat u in het bezit alle eigenschappen die nodig zijn om de Maid2Clean merk te 

ontwikkelen in Nederland zijn we geïnteresseerd zou zijn in het spreken aan u voor.  

 

De vraag naar de dienst is vrijwel recessie-proof als meer koppels gaan werken. Deze 

drukbezette mensen zijn dankbaar ontvangers van de Maid2Clean bureau service. De 

Maid2clean bedrijf is al een beproefd concept sinds 1993, met hoge winstmarges en 

de toenemende vraag van de klant. Huizen te verzamelen stof maakt niet uit hoe de 

economie presteert en de vraag naar de dienst en franchise licenties blijft sterk, ook in 

recessie tijden. De binnenlandse diensten sector van de schoonmaak is exponentieel 

gegroeid in de afgelopen 20 jaar als meer en meer paren uit te werken om de leefstijl 

die ze verlangen service.  

 

Er is geen schoonmaak betrokken door franchisenemers of Master Licentiehouders - 

beide zijn leidinggevende functies. Als Master licentienemer (franchisegever), zou je 

goed gepositioneerd om de kracht van het merk harnas en een aanzienlijke franchise 

operatie groeien in Nederland.  

 

Voordelen van een Maid2Clean Master Licentie  



 

De Maid2Clean Master Franchise gelegenheid biedt u vele voordelen, zoals:  

 

• Exclusieve rechten in uw omgeving als een franchisegever, niet alleen een 

Franchisenemer  

• Tevredenheid in de wetenschap dat je bent om anderen te helpen groeien van hun 

bedrijf als hun residentiële schoonmakers zorgen voor een broodnodige service  

• Lage totale investering in vergelijking met andere Master License concepten  

• Flexibele werktijden  

 

Om Maid2Clean, de mogelijkheid om ervaring in het bedrijfsleven te gebruiken is 

zwaarder weegt dan de specifieke kennis van de industrie. Dat gezegd Master 

Franchisegever De aanvragers moeten bepaalde eigenschappen bezitten.  

 

De Maid2Clean Master License Package  

 

Je zou het exclusieve rechten op de ontwikkeling Maid2Clean Franchise-systeem 

functioneert in uw regio is overeengekomen.  

 

Er zal geen noodzaak om te investeren in Nederland gebouwen, schoonmaak en / of 

livrei voertuigen, kan de franchisenemer agentschap bedrijf worden uitgevoerd vanaf 

een klein kantoor of thuis. De franchise kan worden uitgevoerd vanaf huis ook.  

 

Onze Master Franchisenemers zijn International Master Franchise Eigenaars. Zij 

ontvangen de volgende met hun Maid2clean Master Licentie:  

 

• Start programma in Nederland  

• Het recht om Maid2Clean Franchise licenties te verkopen gedurende hun in 

Nederland Master Territory.  

• De rechten op de Maid2Clean handelsmerken, service-merken en andere 

commerciële symbolen te gebruiken.  

• De know-how te ontwikkelen franchisenemers bedrijven land  

• Interfacing met Maid2Clean in het Verenigd Koninkrijk voor de lopende 

ondersteuning, training en business development  

• Ontwikkelen van een National Account Programma voor franchisenemers  

• De know-how van hoe om naamsbekendheid in Nederland te creëren  

• De kennis van hoe sterk de marges met terugkerende klanten te creëren  

• De ondersteuning en back-up van een ervaren senior management team  

• Onze zeer onderscheiden merknaam (we doen wat zegt over het tin!)  

• Een merk erkend voor kwaliteit en een toewijding aan service.  

• Een beschermd, exclusieve en royale master grondgebied licentie  

• Maid2Clean eigen systemen en methoden voor lokalisatie en het gebruik in 

Nederland  

• Online kennisbasis  

• Een bewezen business model sinds 1993  

 

De Master Licentiehouder zal toegang krijgen tot de bewezen Maid2Clean franchise-

programma, dat zij zich zullen aanpassen aan hun land. De master-franchise zal de 

eigenaar van werven en plaatsen franchises binnen de geografische gebieden die zijn 

aangewezen in hun master-franchise licentie, aan particulieren op zoek naar hun eigen 



lokale Maid2Clean schoonmaakbedrijf run in Nederland.  

 

Investeringen  

 

De investering zal worden gebaseerd op de grootte van de Meester genomen License 

grondgebied IE het aantal potentiële Franchise vergunningen binnen de geografische 

Master Franchise gebied toegewezen. Vergoedingen zal de vorm aannemen van 

initiële up-front betalingen en daarna een voortdurende royalty overeen te komen 

tussen Maid2Clean en de Master Franchisegever.  

 

De Master Franchisegever zal noodzaak om de kosten van het lokaliseren van de 

franchise pakket inclusief het vluchthandboek te dragen. De royalty's is een vaste 

maandelijkse vergoeding.  

 

We verdelen dan de initiële franchise-vergoedingen op elke franchisenemer 

aangeworven 50/50, en royalty's op elk franchisenemer zou worden gesplitst 75/25 in 

de Master franchisenemers gunst.  

 

De master-franchisenemer zou dan worden toegestaan om open of zoveel franchises 

zoals gewenst in de master franchise gebied te verkopen.  

 

Als Master Franchisegever je zou de licentienemer van Nederland markt en zou 

verantwoordelijk zijn voor het beheer van zowel uw eigen Maid2Clean reiniging, 

naast de verkoop Franchise opsporingsvergunning franchisenemers.  

 

Essentiële kwaliteiten en vaardigheden  

 

• Succesvolle achtergrond in het bedrijfsleven  

• Sterke ethiek  

• Goede communicator (Nederland) in verbale en schriftelijke vorm  

• Articulate, vasthoudend en hard aan het werk  

• beschikt over de financiële mogelijkheden en middelen te werven en ondersteuning 

van lokale franchisenemers  

• Ervaring in het ontwikkelen en managen van bedrijven.  

• Het vermogen en de middelen om de Maid2Clean merk te bouwen  

• Mogelijkheid om een pilot-systeem voor het netwerk te beheren  

• Mogelijkheid om alleen te werken en leiden van een team  

• Sales ervaring  

• Enthousiasme voor en het vermogen om volledig deel te nemen in de continue 

verbetering van operationele systemen Maid2Clean's  

• Goede interpersoonlijke, beïnvloeding en sociale vaardigheden  

• ondernemingsgeest  

• Gewend aan zakelijke omgevingen en het omgaan met professionals en mensen uit 

het bedrijfsleven zowel  

 

Ideaal kwaliteiten en vaardigheden  

 

• Eerdere ervaring in franchising  

• Sterke sales ervaring  

• Exploratie, ondernemende en geniet als eerste op de markt  



• Industrie kennis  

 

Training & Support  

 

• Uitgebreide training in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland  

• Business management kennis voor een succesvolle franchise Maid2Clean operaties, 

met inbegrip van dag-tot-dag operaties, franchise-systeem te ondersteunen, en 

franchise groei  

• Verkoop-en marketing opleiding en ondersteuning  

• de bestaande infrastructuur om uw rol als Master Franchisenemer van ons merk in 

uw land te ondersteunen  

profileren van kennis om hulp te krijgen sterke franchise kandidaten  

• Eerste en lopende bijstand in het beheer van een bloeiende franchise-systeem  

• Kennis en ethos achter de Maid2Clean handelsmerk van het hele systeem beste 

'Sweep2Left'-praktijken  

• Management ondersteuning door middel van onze Meester Support Team  

• Operations Support via on-site te bezoeken, telefonische en online hulp van de 

computer  

• IT-systemen bijstand  

• Administratieve functies  

• Billing-systeem  

• Regelmatige franchise zakelijk overleg  

• Business beoordelingen en analyses  

• Marketing-ingang  

• Franchise productontwikkeling  

• PR helpen  

• De initiële opleiding in het Verenigd Koninkrijk met een bezoek aan franchisenemer 

locaties  

• Operations handleiding voor lokalisatie  

• Technische ondersteuning warme lijn  

• De ondersteuning die u nodig met expertise, best practices en kennis van de 

franchise. Je moet gewoon het lokaliseren van het pakket.  

• Hulp bij het openen van uw Master Franchise  

• Advies bij de aanpassing van de Maid2Clean systeem om uw lokale cultuur en 

economie  

 

Kleine inventarisatie  

 

• Minimale bezetting eisen  

• Geld verdienen upfront - van elke franchise toegekend in uw regio  

• Resterend inkomen  

• Booming industrie die nog steeds in haar kinderschoenen en klaar voor groei  

• Unieke gepatenteerde systemen die u mogelijk te maken (en elke franchisenemer 

onder je) naar een bedrijf dat uiteindelijk kan draaien zonder je bouwen  

• Training en ondersteuning  

• Prestigieuze witte kraag franchise business  

• Wordt een deel van een bedrijfscultuur met waarden die is zelden te vinden in deze 

dag en leeftijd  

• Recessie-bestendige-industrie  

 



 

Als u graag om deze unieke kans voor Nederland de markt de volgende stap zou zijn 

om uw CV te sturen naar Mike Hanrahan op sales@maid2clean.co.uk te bespreken  
 


