FAQ sheet protect franchise
Zijn er entreekosten aan verbonden?
• De eerste 5 deelnemers zijn vrijgesteld van een entree fee. Daarna wordt bekeken of we die überhaupt
gaan invoeren.
Zijn er andere minimale investeringseisen?
• Je pand moet voldoen aan Borgklasse 3* voor bedrijven
Via Protect Beveiligingen Nederland dient er een starterspakket aangeschaft te worden
• Huisdrukwerk
• Materialen; stickers, bordjes, vlag e.d.
• Kleding
Zelf in te brengen:
• Auto; met Protect Look and Feel
• Telefonie omgeving
• Computer of Notebook met Windows en Office
• iPad ten behoeve van de mobiele werkbon
• Multi functional printer
• Gereedschap
• Kantoormeubilair
• Kantoorbenodigdheden
Welk automatiseringspakket betreft het?
• Syntess Atrium Professional
Kan ik mijn eigen naam kiezen?
• Er wordt samen gekeken naar een naam die past bij jou als deelnemer.
• Bij voorkeur geldt hierin een verwijzing naar de regio waarin je werkt.
• Maar altijd begint het met: Protect Beveiligingen <+ jouw naam>
Krijg ik direct bestaande werkzaamheden binnen mijn regio toegewezen?
• Nee, dit wordt pas gedaan in overleg.
Hoe werkt de exclusiviteit? Mag ik niet buiten mijn regio werken?
• Hiervoor is een kader uitgewerkt waarin het mogelijk is om ook voor opdrachtgevers buiten je regio te
werken. Dit kader wordt in een persoonlijk gesprek toegelicht.
• Het uitgangspunt is om als formule samen sterk te staan en transparantie te houden voor de klanten.
Waar kan ik mijn regio aan herkennen?
• Je krijgt een eigen postcode gebied.
Moet ik zelf nog iets doen voor de certificeringen?
• Wij zorgen met jou voor een kwaliteitshandboek waarmee je voldoet aan de certificeringseisen. We
gaan voor een uniform hoog kwaliteitsniveau.

Krijg ik dan ook een audit?
• Je krijgt periodiek vanuit Protect Beveiligingen Nederland een interne audit en quick audit door de
certificeringsinstantie. Wij zullen altijd de begeleiding doen samen met jou.
Zijn er nog extra jaarlijkse kosten aan de certificeringen verbonden?
• Ja, maar deze zijn aanzienlijk minder dan in het geval je alles zelf zou moeten doen.
Krijg ik ook automatisch leads binnen?
• In eerste instantie richten wij onze formule zo in dat jij zo goed mogelijk kunt ondernemen. Het actief
creëren van leads hoort daar nog niet bij. Er wordt dan ook geen sales/promotie fee berekend. Bij bereiken van een landelijke dekking gaan we dit op de agenda zetten.
• Uiteraard worden wel altijd alle aanvragen voor jouw regio die bij centraal binnenkomen naar jou doorgezet!
Krijg ik ook een eigen social media account?
• Omdat we met een uniforme uitstraling willen werken waarbij één tone of voice is, wordt de social media centraal geregeld door Protect Beveiligingen Nederland. Je kunt als deelnemer natuurlijk wel input
aanleveren die voor jou gepost moet worden. Alles gaat in goed overleg en met behoud van identiteit.

Deel jij dezelfde ambities?
Schuif dan bij ons aan!
Bel voor een afspraak met Jeroen Rasenberg: +31 (0)6 5386 6143,
of e-mail naar j.rasenberg@protectbeveiligingen.nl. Uiteraard verzorgen wij dan de lunch!

