Nieuwe kassa’s voor
alle PLUS-ondernemers
BEDRIJFSPROFIEL
PLUS Retail is, als onderdeel van de
Sperwer groep, de service organisatie
achter ca. 270 zelfstandige
ondernemers en hun PLUS supermarkt.
PLUS is een belangrijke speler op de
Nederlandse levensmiddelenmarkt.
www.plusretail.nl

KERNCIJFERS
• Ruim 1.200 medewerkers
• 268 supermarkten in
Nederland
• Jaarlijkse
consumentenomzet van
ruim 1.800 mio €

DE UITDAGINGEN

Dankzij de samenwerking met Finance your Franchise kunnen PLUS ondernemers
makkelijker overstappen op nieuwe kassasystemen of winkelautomatisering.

Sinds 2008 zijn PLUS supermarkten gestart met de overstap van oude, MS-DOS
georiënteerde kassasystemen naar nieuwe kassa’s. De nieuwe kassa’s zijn noodzakelijk
voor het behoud van de commerciële slagkracht. Bovendien bieden zij meer uitgebreide
mogelijkheden, die beter passen bij de hedendaagse marktsituatie.
Investeren vergt geld en dat hebben sommige supermarkten niet zomaar op de plank
liggen. Als service organisatie ging PLUS Retail daarom op zoek naar
financieringsmogelijkheden.
Naast het investeren vanuit eigen middelen kunnen de PLUS ondernemers ook gebruik
maken van de financieringsoplossing van Finance your Franchise, waarbij de
investeringskosten worden omgebogen naar gelijkmatige exploitatielasten. Op dit
moment maken ca. 125 supermarkten hiervan al gebruik. Via een mantelovereenkomst
heeft PLUS Retail inzage in alle gefinancierde assets en hun locaties.

• Behouden van commerciële slagkracht
• Uitrollen bij alle winkels binnen gestelde termijn
• Investeringen bereikbaar maken voor alle
ondernemers
Finance your Franchise ontwikkelt en
implementeert maatwerk
financieringsarrangementen voor
Franchise- en Retailorganisaties. De
winkelinrichting en automatisering,
inclusief POS-systemen, PIN- en
beveiligingsapparatuur, narrowcasting
kunnen worden opgenomen. De
franchisegever kan hierdoor sneller
groeien en de franchisenemer hoeft
minder eigen vermogen in te brengen.

AANBOD PLANIT@SCHOOL
• Aantrekkelijke leaseaanbieding voor alle
ondernemers
• Volledig inzicht in asset database voor PLUS Retail
• Administratieve ondersteuning

Pieter Riley, ICT Manager:
“Bij Finance your Franchise wordt snel geschakeld. PLUS
Retail heeft vaste contactpersonen, die actief
meedenken. De financiële zaken zijn waterdicht
geregeld, en de prettige manier van samenwerken en
het persoonlijk contact voorkomen dat het een
afstandelijk verhaal is.”

DE VOORDELEN

1 Serviceverhogend effect voor de organisatie
2 Tevreden ondernemers
3 Eigen kapitaal vrij voor core business

www.financeyourfranchise.nl

