De Borstelman
De Borstelman biedt u de kans bij u in de buurt uw

•

lage investering

eigen onderneming te starten. De Borstelman is uniek,

•

exclusief gebied

omdat het een daadwerkelijk terugkerend probleem

•

een uitgeteste formule

oplost. Op een milieuvriendelijke manier worden vloeren,

•

ondernemersvrijheid

parkeerplaatsen, terrassen, steigers geborsteld.

•

terugverdiengarantie entreegeld

Bankirai, beton, natuursteen wordt ontdaan van de

•

onaangetaste markt met terugkomende verdiensten

groene aanslag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een

•

De Borstelman levert een startpakket met marketing

gepatenteerde borstelmachine. De formule van de

materiaal, website, training en begeleiding

Borstelman biedt de knowhow en marketingondersteuning
aan waarmee men een goed inkomen kan realiseren.

De Markt
Particuliere markt

Deze formule is geschikt voor mensen die op zoek zijn

Nederland kent 7.500.000 huishoudens. Kortom de

naar zelfstandigheid. Borstelman partners kunnen zowel

markt is daar! Het klantprofiel is zeer divers zowel oud,

parttime als fulltime werken en hebben geen pand nodig.

middelbare leeftijd, jong, met of zonder kinderen.

U dient zich in te schrijven bij de KvK onder uw eigen

Het maakt niet uit. Onze klanten vallen binnen die

bedrijfsnaam (statutaire naam) met de toevoeging:

doelgroepen die graag over een schone en veilige

‘tevens handelend onder de naam De Borstelman’.

straat en/of terras willen beschikken.

Zakelijke markt

Doelstelling

De zakelijke markt is tevens een zeer interessante business.

Het opzetten van een licentiebedrijf met een landelijke

Nederland kent meer dan een 1.000.000 ondernemingen.

dekking met 60 masterlicenties.

Het voordeel hier is dat het grote hoeveelheid terreinen/

De Borstelman kent aan iedere licentienemer een

terrassen betreft op dezelfde locatie. Hierdoor kan

rayon(postcodegebied) toe.

De Borstelman bij het binnenhalen van een account
jaarlijks terugkerende zeer goede inkomsten creëren.

Product

Het aanbieden van een abonnement is een mooie optie!

De Borstelman-ondernemingen (licentienemers) bieden
diensten in de vorm van het duurzaam reinigen van

Doel

terrassen, vloeren, vlonders, galerijen en steigers voor

Doel is landelijke dekking te creëren door middel van

consumenten, bedrijven, VVE’s enz.

een licentie formule. De Borstelman reinigt terrassen,
vlonders, straten in zowel de particuliere als de zakelijke

Plaats

markt waarbij zij deze ontdoet van groenaanslag.

De Borstelman-licentienemer kan vanuit huis werken.

Met de ervaring en de begeleiding van de Borstelman

Afspraken met klanten vinden plaats op het huis- of

kunt u participeren in het verwezenlijken van uw

kantooradres van de klant.

doelstellingen door middel van het opbouwen van
een zeer succesvolle eigen onderneming in het gebied

Promotie

van uw voorkeur.

Promotie wordt zowel landelijk als lokaal verricht.
De Borstelman Nederland B.V. verzorgt regionale en

Borstel partner

lokale reclame- en promotiecampagnes voor de

Borstelpartner is een intensieve vorm van samenwerking

formule. Daarnaast moet u op eigen initiatief lokale

tussen licentiegever en zelfstandige ondernemers.

promotie /netwerkinspanningen verrichten.

Daarbij stelt de ene partij (de licentiegever:
De Borstelman Nederland B.V. ) aan de andere partij

Voordelen Borstelman!

(de licentienemer) een compleet ondernemingsconcept,

-

Ideaal toe te passen op steen in tegenstelling tot de
hogedrukreiniger (maakt de ondergrond poreus

De Borstelman-formule, ter beschikking.

waardoor groenslag sneller terugkomt)
De organisatie van De Borstelman heeft om diverse

-

Het reinigen gebeurd zonder hoge druk spuit
(hierdoor geen vervuiling aan de omgeving)

redenen gekozen voor een decentrale structuur in
de vorm van licentiëring. Zeer belangrijke motivatie

-

Absoluut geen schade aan het behandelde oppervlak

daarvoor is het feit dat het succes van De Borstelman

-

100% duurzaam en milieuvriendelijk, niet schadelijk

wordt bepaald door de ondernemer zelf. Hij is

voor de omgeving (planten, vijver/ vissen).

woonachtig in het werkgebied en daardoor goed

Geen gebruik van chemische middelen er wordt

bekend in zijn werkgebied. Dat maakt de opzet van zijn

alleen water gebruikt.

bedrijf een stuk gemakkelijker en sneller succesvol,

-

Tijdens het werken is de geluidsdruk voor de

omdat gebruik kan worden gemaakt van bestaande

omgeving minimaal, kan dus op vrijwel alle

contacten en kennis van de omgevingsfactoren.

tijdstippen en in elke omgeving ingezet worden.

Onze taak is om u als licentienemer zoveel mogelijk
werk uit handen te nemen en een werkelijke

Reclame en promotie

toegevoegde waarde te leveren aan uw business,

De Borstelman Nederland B.V. organiseert regionale

omzetgroei en winstgroei.

en lokale reclame- en promotiecampagnes voor de
formule. Daarnaast dient u op eigen initiatief lokale

Een uitwerking van de rechten en plichten van zowel
licentiegever als licentienemer is vastgelegd in de
licentieovereenkomst.

promotie-inspanningen te verrichten.

Automatisering en administratie

Het entreegeld is een vergoeding voor elementen zoals:

Als licentienemer maakt u gebruik van geavanceerde

•

Reeds gedane voorinvesteringen en inspanningen

softwaretoepassingen, waaronder een modern

•

Het voeren van het Borstelman-merk

CRM-systeem en een intranet. Dit zorgt ervoor, dat u

•

Promotie en marketing

uw tijd effectief kan inzetten en meer tijd kan besteden

•

Het verkrijgen van een exclusief rayon

aan uw klanten.

•

Opleiding en training voor en tijdens de start

•

Handboek

Vergoedingen

•

Website

Entreegeld

•

Intranet

Iedere Borstelman-licentienemer heeft zijn eigen

•

CRM systeem

exploitatie. Vanuit deze exploitatie worden
vergoedingen betaald aan de centrale organisatie.

Wij bieden u de mogelijkheid een inkomen te creeren
van € 50.000 tot € 100.000 per jaar. De door u gedane

Entreegeld

investeringen kunnen worden afgedekt door middel

Het bedrag dat betaald moet worden door een

van een terugverdiengarantie.

licentienemer aan een licentiegever voor de start van
de samenwerking. Hiervoor krijgt u de starter set,

Interesse?

de opleiding en de marketinginspanningen.

Neem contact op met:
De Borstelman 06 - 54366894
e-mail: info@deborstelman.nl

