
Franchise
Chocolate is always a 
good investment





Gedreven door het verlangen mensen blij te maken met de 

heerlijkste smaken, de meest fantastische geuren en de 

mooiste designs, reisden wij de hele wereld af. We deden 

inspiratie op van Londen tot Zürich, van New York tot Dubai. 

Zorgvuldig selecteerden wij de heerlijkste smaken, geuren en 

sensaties.

Met trots en liefde heten wij jou welkom het resultaat te 

ervaren: Chiqueolatte. Proef één van de vele soorten ko�e 

die speciaal voor ons zijn gebrand of een van onze vij�ien 

soorten thee met elk een eigen verhaal. Geniet van de unieke 

smaken van ons uitgebreide chocolade assortiment dat 

a�omstig is uit meer dan vij�ig landen. Wees klaar voor een 

ultiem geluksgevoel als de chocoladefondue of chocolade- 

fontein tevoorschijn komt. Maar bovenal: verander een 

bezoek in een bijzondere ervaring.

De afgelopen twee jaar hebben wij het Chiqueolatte concept 

ontwikkeld en verbeterd waardoor wij onze klanten een 

belevenis geven in een waar chocoladeparadijs. Momenteel 

hebben wij verschillende franchisevestigingen aangesloten 

aan onze keten. Deze vestigingen bevinden zich, naast onze 

Nederlandse vestigingen ook in de Verenigde Staten, het 

Verenigd Koninkrijk en Luxemburg.

ONS VERHAAL
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Het meest geweldige chocolade café ter wereld zoekt 

gepassioneerde, toegewijde mensen die een eigen 

Chiqueolatte franchise willen starten.

De checklist

Dan kan Chiqueolatte voor jou een stap

zijn om je ondernemersdroom waar te maken!

Heb jij:

HEB JIJ HET IN JE?

Passie en oog voor kwaliteit?

Een verantwoorde lifestyle en ben je een 
lie�ebber van lekker eten en drinken?

Een bevlogen ambitie en/of ervaring in de 
horeca of food business?

Basis zakelijk inzicht?

Liefde voor gastvrijheid? 
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Een bezoek aan Chiqueolatte is een belevenis waarbij 

chocolade de hoofdrol speelt. Geïnspireerd door de chocolade 

cafés in Londen ontstond het idee van Chiqueolatte; een plek 

waar je kunt genieten van handgemaakte en speciale 

chocolade, versgemalen ko�e, de heerlijkste soorten thee, 

verse patisserie en lekker eten.

Het concept

EEN WARE 
CHOCOLADE 
BELEVENIS
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Bij aankomst in het elegante en charmante interieur word je 

omhelsd door de geur van chocolade, ko�e en verschillende 

soorten thee. Geuren die je stimuleren en uitnodigen om 

plaats te nemen in het gezellige en stijlvolle interieur, 

versterkt door een muur met chocoladerepen. Een 

aangename plek om vrienden te ontmoeten in de gezellige 

loungehoek of in een van de grachtenhuizen. Natuurlijk mag 

daar een kopje ko�e of thee niet bij ontbreken, geserveerd in 

een mooi glas met een schaaltje met chocolade erin. Alle 

dranken worden op een unieke wijze geserveerd met een 

quote card aan zij.
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We serveren ko�e met een eerlijk verhaal; alle 

onze ko�ebonen zijn tot aan de boer te 

herleiden. Scan met je telefoon de QR code op 

de verpakking of in het menu en je krijgt het 

hele verhaal, compleet transparant. We zijn 

trots op de boeren die voor ons de ko�e 

produceren en stellen ze graag aan je voor. De 

boeren krijgen eerlijk betaald, zoals het hoort! 

Met deze mooie ko�es creëren we veel 

verschillende recepturen zodat jij altijd met een 

goed gevoel van je favoriete ko�e kunt 

genieten. Ook gebruiken we naast onze 

schitterende espressomachine andere zetwijzen 

zoals die met een Chemex of een V60.

Ko�e

We gebruiken enkel losse thee, eerlijk en van 

een zeer hoge kwaliteit. In de kaart hebben we 

de verschillende theeën staan; losse 

theemengsels van groene thee tot witte- en 

zwarte thee. Onze melanges bestaan uit 

gedroogde theebladeren aangevuld met 

gedroogde vruchten, bloemen en verschillende 

kruiden.

Thee

In ons chocoladeparadijs kun je als het ware 

een wereldreis maken met onze verschillende 

internationale specialiteiten. Van Chai Latte tot 

ko�e uit bijvoorbeeld Guatemala. Chocolade-

melk smelten we van echte chocolade speciaal 

voor jou.

Wereldwijde dranken

Chiqueolatte serveert enkel pure, 100% 

natuurlijke sappen en smoothies zonder 

additieven.

Sappen en fruit smoothies

We serveren een rijk assortiment met de beste 

smaakmakers voor bij je drankje, uitlopend van 

cheesecake, red velvet cake tot brownies.

Patisserie

PRODUCTEN & KWALITEIT
Waar het allemaal om draait

Handgemaakte bonbons in verschillende 

smaken en met verschillende vullingen. We 

hebben zelf een gedurfd concept met 

chocoladebonbons ontwikkeld met uitdagende 

smaken zoals broccoli en ui, maar ook 

champagne (deze knettert echt in je mond) en 

andere ingrediënten waar je nog dagen over na 

moet denken. 

Bonbons
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We hebben een uniek concept in de markt gezet 

en dat dragen we graag uit met bijzondere 

toebehoren zoals een chocoladefondue, 

chocoladefontein en een smeltende chocolade-

bol met daarin vers fruit en marshmallows. 

Maar natuurlijk maken ook een high tea en een 

high chocolate standaard deel uit van ons 

assortiment. 

Bijzondere elementen

Onze speciaal geselecteerde chocoladerepen 

komen van ver. We halen ze uit landen als 

Congo tot Haïti met verrassende smaken van de 

hoogste kwaliteit.

Chocolade uit de hele wereld
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We bieden een verrukkelijk ontbijt, een lunch 

van hoogstaande kwaliteit en diverse 

avonditems op het menu. Denk hierbij aan een 

ontbijt met ei en avocado, een lekkere tosti, een 

burger gemaakt van oesterzwammen, een Poké 

bowl of de nu al beroemde Dutch pancake. 

Kortom, wij bieden de klant met onze 

Chiqueolatte op ieder moment van de dag een 

invulling waardoor jij je als ondernemer kunt 

richten op het vullen van je zaak.

Eten



De inrichting van de winkel en het ontwerp is ontwikkeld rondom de waarden 

van Chiqueolatte. We hebben een ontspannende, toegankelijke en ver�jnde 

sfeer gecreëerd, zodat de klantervaring altijd een beleving is die aanvoelt als 

een warme deken. Een Chiqueolatte-franchise wordt geleverd met volledige 

ontwerpspeci�caties en bouwondersteuning. 

Franchise

WHAT’S IN IT 
FOR YOU

Ontwerp en sfeer

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe recepturen die bij onze formule passen. Het 

menu krijgt regelmatig een update zodat jij je gasten kunt blijven verrassen. 

Verder zullen we door directe analyse van de verkopen altijd blijven zoeken 

naar de juiste mix van recepturen.

Menuontwikkeling
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Chiqueolatte hee� een trainingsprogramma van 6 weken ontwikkeld om je voor 

te bereiden op het runnen van je eigen vestiging. Deze weken worden gebruikt 

om je alle kneepjes van het vak te leren. Je krijgt training in het bereiden van 

alle producten, maar ook gastvrijheidstraining, HACCP hygiënetraining en 

andere noodzakelijke trainingen zijn in de training verwerkt. Wij zorgen ervoor 

dat je de vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt om een succesvolle 

franchisenemer te worden. 

Opleiding

Wij bieden een totaalpakket aan, wat inhoudt dat al onze franchisenemers 

kunnen rekenen op Total Branding: alle producten zoals bonbondozen, 

ko�ebonen, To Go bekers en bijvoorbeeld eigen labels worden geleverd in de stijl 

van Chiqueolatte. Niet alleen fysieke producten, maar ook campagnematerialen 

en sjablonen om op je eigen deel van de website of op social media te plaatsen 

zullen door ons worden aangeleverd.

Marketing en campagnes

Op onze website zullen we voor jou een gedeelte reserveren. Reuzehandig, want 

zo kun je bijvoorbeeld je eigen team voorstellen of je actuele lokale 

aanbiedingen delen. 

Actuele website

We leveren een marketinghandboek waarmee je leert hoe je je �liaal bekend 

kunt maken.

Social Media management

Dat klinkt spannend, maar wij maken het eenvoudig en begrijpelijk. Je moet als 

ondernemer weten welke kosten je maakt en deze zullen we zo actueel mogelijk 

aan je voorschotelen in een overzichtelijk dashboard. Zo houd je grip op je zaak!

Big Data Analyse
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Stappenplan

IN 10 STAPPEN 
NAAR JE EIGEN 
CHOCOLADE-
PARADIJS

Laten we elkaar eens leren kennen onder het genot 

van een kop ko�e. Of thee, dat mag natuurlijk ook.

Kennismaking

Je bent nieuwsgierig geworden en wilt meer weten 

over wat we je kunnen bieden als franchisegever.

Inhoudelijk gesprek

Hierin lopen we alles rustig nog eens door en maken 

we het wat formeler door een intentieverklaring te 

ondertekenen. Deze verklaring - en eventuele andere 

stukken - zullen we voorafgaand aan het gesprek 

met je delen, zodat je alle tijd krijgt om alles rustig 

en goed door te nemen.

Het 3e gesprek en intentieverklaring

1. 

2. 

3. 
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We hebben een geschikte locatie gevonden en we 

gaan de franchiseovereenkomst tekenen. 

Franchiseovereenkomst5. 

Aan de hand van een vestigingsplaatsonderzoek 

is een voorlopige prognose kenbaar gemaakt. Nu 

gaan we deze samen boordelen op haalbaarheid 

en zullen we een begroting maken. 

Budget6. 

We stellen samen een gebied vast en gaan samen 

actief op zoek naar een geschikte locatie.

Locatie zoeken4. 

Naar alle waarschijnlijkheid heb je een 

�nanciering nodig. We helpen je hierin; we doen 

zaken met alle banken en hebben een

Financiering7. 
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Dit is een spannend en vooral bevredigend proces. 

Jouw droom - die tot nu toe enkel nog op papier 

bestond - krijgt nu een fysieke hoedanigheid en wordt 

werkelijkheid!

crowdfundingplatform waar we goede voorwaarden 

bij hebben. Zo kunnen we een goede �nanciering voor 

je samen laten stellen. We adviseren je om je in dit 

proces te laten begeleiden door een professionele 

partij.

Verbouwing8. 

Tijd voor het echte werk. Middels een 

trainingsprogramma van 6 weken bereiden we je 

helemaal voor zodat jij straks in je gloednieuwe 

vestiging een succesvolle start kunt maken.

Training9. 

Stap zelf je chocoladeparadijs binnen en verwelkom 

je gasten met een grandioze opening. Dit moment zal 

je nog lang bijblijven en ga je zeker nooit meer 

vergeten!

Grote opening10. 
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Kerncijfers en

Entreegeld

INVESTERING

€15.000

Maandelijkse fee

6% + 1% marketing fee over 
de omzet exclusief BTW

Totale investering

€180.000 – €250.000

Gemiddelde omzet

€300.000 – €550.000 
jaarlijks

Eigen vermogen

Minimaal 25% en maximaal 40% van de totale investering
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Activiteiten

Klanten blij maken met heerlijke chocolade, bonbons, diverse 
soorten thee en ko�e, gebak en warme en ijschocolade, om ter 
plaatse of thuis van te genieten.



Locatie

Stadscentrum, A1 / B1, naderende wegen naar A1 / B1, opkomende 
wijken of buurten, bedrijvencentra. Het concept zal zijn doel het 
best dienen op locaties die aan de volgende kenmerken voldoen:

Steden vanaf 70.000 inwoners en/of toeristische steden.

> 60 m2

Aanwezigheid van een terras
In of dichtbij een winkelcentrum
Nabij een concentratie van mensen zoals ziekenhuizen, scholen 
en (grote) bedrijven

Type bedrijf

Hard franchise

Hoe is de inkoop geregeld

Centraal (continue kwaliteit door uniformiteit)

Totale oppervlakte

Vanaf 60 m2 tot 400 m2. 

Bedrijfstak

Horeca: 
restaurant, lunchroom & espressobar gecombineerd 
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Ben jij de 
ondernemer met de 
juiste dosis liefde 
voor chocolade, 
ko�e en thee?
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Chiqueolatte biedt jou nu de kans om in 

een succesvol businessmodel te stappen. 

Waar wacht je nog op? Zet de eerste stap! 

Meld je snel aan zodat wij je kunnen 

uitnodigen voor een persoonlijk 

kennismakingsgesprek.  

Dat kan heel eenvoudig door op de 

website je gegevens achter te laten of 

zoek contact met ons via de 

onderstaande gegevens:

Chiqueolatte

Baden Powellweg 305H

1069 LH Amsterdam

info@chiqueolatte.nl

www.chiqueolatte.nl

+31(0)20 30 33 414
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www.chiqueolatte.nl


