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Lekker & Gezellig volgens Kokkie 
Wilt u met uw eigen zaak een andere weg inslaan maar weet u niet goed hoe u dat aan 

moet pakken? Vindt u het prettig om deel uit te maken van een grotere organisatie?

Wilt u uw eigen zaak beginnen of uitbreiden, maar ontbreekt het u aan ervaring? Neem dan 

contact met ons op of vul een e-mailformulier in op onze website.

Wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Wij 

nemen graag alle tijd om met u persoonlijk van gedachten te willen en u te informeren over 

de mogelijkheden die wij u te bieden hebben.

Is Kokkie iets voor u? 
Kokkie is continu op zoek naar mensen zoals u: ondernemende mensen die geloven

in de kracht van samenwerking. Een samenwerking waarin alle ruimte bestaat

voor uw eigen ideeën en initiatieven. Franchisenemers bij Kokkie houden

namelijk hun eigen zaak, met eigen karakter en een eigen identiteit. Maar dan wel mét de 

voordelen van een sterke franchiseformule.

Kokkie in het kort 
• Scherpere prijzen door centrale inkoop

• Gezamenlijke reclame- en marketingactiviteiten

• Persoonlijke begeleiding en ondersteuning

• On-the-job trainingen en cursussen, persoonlijk en in teamverband

• Up-to-date website

• Sterke naamsbekendheid

• Frisse uitstraling

Kokkie, als u gaat voor 
Lekker & Gezellig!
U heeft een mooie, goed lopende snackbar en u gaat 

voor kwaliteit. Toch wilt u misschien nét iets meer met 

uw snackbar? Meer uitstraling, meer begeleiding, meer 

keuze, meer service én meer kwaliteit, bijvoorbeeld?

En meer omzet? Dat kan. Meer Kokkie, zo noemen wij 

dat.

Lekker & Gezellig volgens Kokkie
Lekker & gezellig staat bij Kokkie voor de meest gezellige snackbar in de buurt. Bij

Kokkie hebben we echte aandacht voor onze klanten, ze voelen zich bij Kokkie

welkom en gekend. Kokkie biedt een zeer gevarieerd assortiment van zowel snacks

als gezonde verantwoorde gerechten. Bij Kokkie worden kwalitatief hoogwaardige

producten met aandacht bereid. 

Kokkie is hét adres voor een eenvoudige 

en lekkere maaltijd voor iedereen.

‘Sinds deze snackbar een Kokkie snackbar 

is, is onze omzet duidelijk gestegen! 

Het is heel simpel: lage investeringen, 

scherpe inkoop, veel knowhow en goede 

ondersteuning leveren veel op.’

Voor info: www.kokkie.nl
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Kokkie volgens de klant
Vraag een willekeurige klant van Kokkie wat hij van ‘zijn’ Kokkie-vestiging vindt, en hij zal 

een eenduidig antwoord geven: Kokkie is de meest gezellige snackbar in de buurt! Een 

snackbar waar je je welkom voelt en waar je gekend wordt. Hét adres voor snacks, maar 

ook voor gezonde en verantwoorde gerechten. Eenvoudig: Lekker & Gezellig. Natuurlijk zijn 

er onderlinge verschillen, maar ons uitgebreide assortiment, onze klantgerichtheid en onze 

service zijn overal hetzelfde.

Samen sterker
Kokkie-vestigingen bieden een heerlijke snack, een 

(eenvoudige) maaltijd, lekker belegde broodjes of zelfs 

een eigengemaakte pizza. Onze franchisenemers geven 

allemaal zelf invulling aan wat ze als extra service willen 

bieden. Sterker nog: we vullen elkaar daarbij aan! We 

werken met afgebakende gebieden waarbinnen de 

Kokkies elkaar niet beconcurreren. Door samen te werken 

en afspraken te maken, worden we sterker en kunnen 

we onze klanten nóg beter bedienen. We zijn trots op 

onze relatie met onze franchise-nemers. Terecht, want 

sommigen hebben zelfs al meer dan 20 jaar een Kokkie 

vestiging!

Langdurige relaties
Zonder vaste relaties, duidelijke afspraken en een goede onderlinge samenwerking wordt 

prettig zakendoen lastig. Tenminste, dat is onze mening. Wij gaan voor langdurige relaties 

waarbij vertrouwen en respect voorop staan. 

De relaties die wij opgebouwd hebben met onder andere Heineken, Deli XL, Aviko, Coca 

Cola, Wijko en Taylor hebben bijgedragen aan ons succes.

Als franchisenemer plukt u daar de vruchten van: scherpe prijsafspraken zijn al gemaakt en 

onze leveranciers weten wat én hoe wij onze producten geleverd willen hebben. Dat is nog 

maar één van de vele voordelen van de Kokkie Franchiseformule.

Al ruim 35 jaar een begrip
In 1975 opende Kokkie haar eerste snackbar aan de Kweekweg in Apeldoorn. Precies op 

diezelfde plek zitten we nog steeds! Meegegaan en meegegroeid met de tijd, maar 

nog steeds vertrouwd en met dezelfde aandacht voor kwaliteit. Inmiddels 

heeft Kokkie in Apeldoorn veel meer vestigingen en zijn er Kokkie-

vestigingen in Twello, Zutphen, Dieren, Eerbeek en Vaassen.

Op steeds meer plaatsen in Nederland verovert Kokkie het hart van de 

lekkerbek. Wij bieden u graag de mogelijkheid om ook uw klanten te 

verleiden met een lekkere en verantwoorde formule.

Het beeldmerk Verantwoord frituren houdt onder andere in dat:

•  Er wordt gefrituurd met een temperatuur van 150 tot 180 °C, waardoor 

de producten niet te vet worden, maar wel voldoende gaar.  

Boven 180 °C bestaat de kans dat het product aan de buitenkant 

verbrandt, terwijl de binnenkant nog niet gaar is.

•  De frituurolie of het vet wordt tijdig vervangen, en in elk geval als er 

een sterke geur of smaak aan zit, het donker of stroperig wordt en gaat 

walmen of schuimen. Op die manier wordt het ontstaan van schadelijke 

stoffen, zoals PAK’s of acrylamide beperkt.

‘Als franchisenemer profiteer ik van de voordelen van een formule, 

met de voordelen van de vrijheid van ondernemen.. Kokkie Twello 

is daardoor veel meer dan een cafetaria. Naast het standaard 

Kokkie-assortiment hebben we een eetcafé en bieden we onze 

gasten een oplaadpunt voor elektrische fietsen en een open WiFi-

verbinding. Daarmee trekken we veel extra klanten. In je eentje krijg 

je dat soort dingen gewoon minder makkelijk voor elkaar. Doordat 

ik ook lid ben van de franchiseraad, krijg ik veel inspraak en mag ik 

over veel zaken meebeslissen.’

Fred Siemes, Kokkie Twello

Een sterke formule met tal van voordelen
Als franchisenemer bij Kokkie profiteert u van 35 jaar kennis en ervaring. En natuurlijk van 

de naamsbekendheid die Kokkie inmiddels geniet. Sluit u zich bij ons aan, dan sluit u zich 

namelijk aan bij een sterke en herkenbare, landelijke formule. Wij verwelkomen u in een 

krachtig collectief, met betrokken deelnemers die open staan voor nieuwe 

mensen en nieuwe ideeën. Kokkie hanteert een heel toegankelijke franchise 

formule zonder hoge eisen. Ook met een bestaand cafetaria kunt u zich 

eenvoudig bij ons aansluiten. Heel persoonlijk en heel vertrouwd, dat is 

Kokkie niet alleen voor haar gasten, maar ook voor haar franchisenemers.

Gezondheid
Het beeldmerk Verantwoord frituren betekent dat de snackbar 

of het cafetaria met vloeibaar vet frituurt. Vloeibaar vet bevat 

minder transvet en verzadigd vet en is daardoor beter voor de 

gezondheid dan vast vet. Het beeldmerk moet hangen aan de 

gevel van een snackbar of cafetaria.

Kokkie, ook lekker voor u! 
• Een krachtig collectief met betrokken deelnemers

• Een sterke en herkenbare formule

• Inkoopvoordeel dankzij gebundelde krachten

• Sterke reclame-uitingen en communicatiemiddelen

•   Goede persoonlijke begeleiding, handvatten 

 en tips

Praktijkgerichte inspiratie
Bij Kokkie kunt u datgene doen waar u goed in bent: ondernemen. Zonder allerlei regels of 

stappenplannen. Zonder ingewikkelde formulieren of een verplicht wekelijks overleg. Maar 

mét handvatten, tips, ideeën en een één-op-één begeleiding op maat. Samen kijken we 

naar de begeleiding waar u behoefte aan heeft. Onze mensen zetten zich graag voor u in en 

komen met oplossingen waar u echt iets aan heeft. U kunt rekenen op een praktijkgerichte 

aanpak, dat is onze kracht.


