
 

DDee  ffrraanncchhiissee  TTrroocc..ccoomm  
 

• De investering: 
 
- 70.000 € eigen vermogen voor een globale investering van 
  180.000 tot 250.000 € 
- Uw investering verdient u snel terug, vanaf het 3

e
 jaar. 

- Weinig voorraad te financieren. 
- Een uniek liquiditeitscomfort. 
- Mogelijkheid tot investeren in onroerend goed. 
- Een nieuwe winkel creëren of een winkel overnemen.  
- Hulp bij overdracht van de onderneming: financiële  
  evaluatie en onderhandeling. 
 

• Wij begeleiden u stap voor stap: 

 

• Tot uw dienst: 
 

NNaattiioonnaallee  ccoommmmuunniiccaattiiee  
- Creatie 
- Perscampagnes  
- Radiocampagnes 
- Communicatiegids 
- Marketing 
- Public Relations 
 

LLooccaallee  ccoommmmuunniiccaattiiee  
- Communicatiegids 
- Advertenties, affiches, documenten, radiospots, PLV, ….  
 

  

HHuullpp  bbiijj  hheett  ooppssttaarrtteenn  
- Bestudering van de haalbaarheid van uw project. 
- Advies en onderhandeling huurovereenkomst. 
- Hulp bij diverse administratieve formaliteiten (sociaal-    
  economisch dossier, bouwvergunning, …). 
- Advies bij het opstellen van het financieel plan en hulp bij 
  het verkrijgen van financiering. 
- Informatica: software/hardware. 
- Opstellen communicatieplan. 
- Advies voor administratieve en logistieke organisatie 
  Verzekeringen, aankleding van de winkel, gereedschap,  
  enz…. 
 
 

• Een aangepaste opleiding: 
 

DDee  ssiittee  TTrroocc..ccoomm  
- 24 uur/24  en 7 dagen per week staan alle produkten uit  
  uw winkel ook op het internet. Mensen kunnen uw  
  produkten vinden via de site www.troc.com en via grote  
  zoekmachines in vijf talen. 
- Transportmogelijkheden in heel Europa. 
- on line aan- en verkoop via een zeker betaalsysteem. 
 

EEeenn  ddyynnaammiisscchh  nneettwweerrkk  
- De «KERN»-commissie is samengesteld uit een aantal  
  franchisenemers die het netwerk vertegenwoordigen en die  
  samen met de franchisegever beslissingen nemen met  
  betrekking tot de volgende onderwerpen: 

- publiciteit en communicatie, 
- marketing: de ontwikkeling van ons concept 
- informatica, 
- opleidingen. 

 

BBaassiissoopplleeiiddiinngg  
- Een kompleet pedagogisch programma met tools en  
  stages voor u en uw werknemers. 
- Voor u twee maanden opleiding, basisopleiding,  
  commerciële technieken, management. 
- Een opleiding voor uw medewerkers, aangepast aan hun 
  functie, kennis. 
- Regelmatige controle en bijschaving van de kennis. 
 

PPeerrmmaanneennttee  oopplleeiiddiinngg  
- Tijdens de duur van het contract heeft u mogelijkheden 
  om uw kennis en de kennis van uw medewerkers op  
  niveau te houden en te actualiseren via verschillende  
  seminaries. 
 

HHuullpp  bbiijj  ddee  ooppeenniinngg  
- Wij staan u bij voor, tijdens en na de opening van uw  
  winkel. 
- Het netwerk helpt u om uw beginvoorraad op te bouwen. 
- Er wordt een persconferentie georganiseerd voor de  
  opening van uw winkel. 
  

- Er worden twee maal per jaar regionale vergaderingen  
  georganiseerd om informatie uit te wisselen en nieuwe  
  projekten te presenteren. 
- Jaarlijks wordt tijdens het internationale congres de balans  
  opgemaakt en worden de nieuwe strategieën besproken. 
 

 

 
 

 Franchisecontract  van 9 jaar 
 Verkoopoppervlak: minimum 1.000 m2

 

 Exclusiviteitszone: 80.000 inwoners 
 Eigen inbreng: 70.000 € 
 Totale investering: 180.000 tot 250.000 € 

afhankelijk van het pand  
 Instaprecht: 30.000 € 
 Royalties: 3% omzet 
 Nationale publiciteit: 1.25% van de omzet 

 Opleidingen 0,2 % van de omzet 

(management, specialisaties, …) 

http://www.troc.com/


 

   

Word franchisenemer bij Europa’s 
nummer 1 op de tweedehands markt !! 

 

  

  

UUww  wwiinnkkeell  
• 1000 tot 1500m² 
• Gemiddelde omzet van 840.000 € vanaf het 3e jaar 
• Een team van 2 tot 4 personen 
• Een exclusiviteitszone van 80.000 inwoners 
 
 

  

  

      HHeett  nneettwweerrkk  
  • Een netwerk met meer dan 30 jaar ervaring 
  • Meer dan 150 winkels in Europa (B, F, CH, E, L, D, NL) 
  • Het netwerk draait een omzet van 145.000.000 € 
 

 
 

Het concept 

 

 
 
 

Geef tweedehands artikelen een nieuwe kans:  
Een beroep met toekomst dat geld opbrengt! 

 
Een Troc.com winkel leiden is 

Meer dan een beroep, een passie! 
  

 


