Ondernemen bij Apprend – uw nieuwe uitdaging?
Droomt u van een zelfstandig bestaan als ondernemer? Maar dan wel een zonder die grote risico’s? U
kunt geen forse investering doen? U begrijpt dat u met hard werken een zelfstandig bestaan met
goede verdiensten kunt behalen? Als u al deze vragen met ja heeft beantwoord dan nodig ik u uit om
snel verder te lezen, welkom bij Apprend!
Met Apprend Studiebegeleiding staat u niet meer voor de klas, maar biedt u de leerlingen thuis de
extra ondersteuning die ze nodig hebben. Vindt u het leuk om les te geven en de leerlingen de extra
aandacht te geven die ze nodig hebben? Heeft u affiniteit met het onderwijs of heeft u interesse
hierin? Dan is Apprend Studiebegeleiding wat voor u.
Apprend Studiebegeleiding is op zoek naar verschillende franchisenemer voor de regio's in
Nederland. Denk u dat u het enthousiasme en het doorzettingsvermogen heeft om uw eigen bedrijf
op te starten? Dan maken wij graag kennis met u. Wij zetten graag samen met u Apprend
Studiebegeleiding in heel Nederland op de kaart.
Dit kunt u verwachten als u ervoor kiest zelfstandig te worden onder de vlag van Apprend:


Ondersteuning met de feitelijke opzet van uw onderneming,



Begeleiding bij kvk inschrijving, belastingdienst, bank en verzekering,



De verschillende communicatiekanalen zoals e-mail, website, een huisstijl, telefoonnummer
en magneetplaten voor reclame op de auto staan al voor u klaar,



Hulp bij het zichtbaar worden bij uw potentiële klanten,



Begeleiding tijdens de 'inwerkperiode' zodat u het concept 100% onder de knie heeft en er
goed mee aan de slag kunt,



Verzorging van mogelijke communicatiemiddelen (visitekaartjes, folders, poster etc.) indien
gewenst ook voordelig gedrukt,



Al met al een kant en klaar concept waarmee u zo aan de slag kunt. U kunt leerlingen zoeken
en begeleiden.

Wat zoeken wij?


U heeft affiniteit met het onderwijs of binnen de dienstverlenende sector,



Een flinke dosis passie en ambitie,



De drive om uw eigen succes te willen creëren,



Enthousiasme.

Bijlessen en huiswerkbegeleiding op elk vakgebied en voor iedere hulpvraag. Dat is waar Apprend
Studiebegeleiding voor staat. Wilt u ook aan de slag onder een bekende naam en samen met ons dit
concept over heel Nederland uitrollen? Dan willen wij graag met u rond de tafel om te kijken naar de
mogelijkheden voor een franchise.
Dit is uw kans, wanneer u onder deze goede naam wilt gaan werken als zelfstandige zullen wij u op
weg helpen als ondernemer en u blijven ondersteunen! U bent het gezicht van Apprend
Studiebegeleiding binnen uw eigen regio, u heeft uw eigen klanten, uw eigen verdiensten, maar u
staat er niet alleen voor!

Kom vrijblijvend kennis maken
Apprend Studiebegeleiding staat voor u open om nu in te stappen, wilt u graag weten wat wij voor
elkaar kunnen betekenen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Mark Luikens via 085 4012 296 of
via 06 4216 9934, u kunt ook een e-mail sturen naar mark@apprend.eu voor vragen en meer
informatie.

