
Zelfstandig ondernemer, een goede keus!



Cash Converters is uitgegroeid tot een enorm internationaal succes.
Na de aanvankelijke introductie van het concept in Australië,
zijn er inmiddels meer dan vijfhonderd winkels op vijf continenten.
Deze vormen gezamenlijk het grootste particuliere in- en verkoop
netwerk in het gebruikte goederen segment.

1 Het concept: in- en verkoop in de gebruikte goederenbranche is niet uniek,

echter, professionele inkoop op basis van contante betaling en professionele 

verkoop van geteste producten met garantie is wel uniek. Deze moderne 

handelswijze sluit aan bij de wensen van de huidige veeleisende consument 

uit diverse sociaal-economische klassen. Een veelheid aan klanten voelt zich 

dan ook aangetrokken tot het concept daar kwalitatieve goederen tegen zeer

scherpe prijzen aangeboden worden in een verzorgde winkel met getrainde

medewerkers.

2 De franchisenemers: Men wordt niet zonder reden franchisenemer bij Cash

Converters. Franchisenemers zijn capabele ondernemers die de kracht van het

concept kennen. Zij worden getraind om hun eigen zaak tot een commercieel

succes te maken.

3 De internationale dimensie van het netwerk: deze heeft geleid tot een enorme

internationale know-how. Ervaringen uit de gehele wereld worden gedeeld en

daardoor is er een schat aan praktijkkennis aanwezig. Succesfactoren worden

internationaal gecommuniceerd en fouten worden geanalyseerd opdat deze in 

de toekomst niet nogmaals plaatsvinden.

4 Continue begeleiding/ondersteuning: het Cash Converters management begeleidt

haar franchisenemers. Bij Cash Converters staan franchisenemers er nooit alleen

voor. Zaken zoals de exploitatie, het management en de communicatie worden

gezamenlijk besproken en geanalyseerd.

Cash Converters is een “winning team” waarbij commercieel succes en plezier in

werken samen gaan. Dus indien u ondernemend bent en gevoel voor commercie

heeft, nodigen wij u uit om nader met ons kennis te maken. Alvast een hartelijk

welkom toegewenst bij het internationale Cash Converters netwerk!

Men wordt niet marktleider op wereldschaal zonder reden.



Het perspectief van de branche en uw toekomst.

Cash Converters beantwoordt aan de diverse wensen van haar klanten:

* Consumenten die tegen een scherpe prijs een product willen kopen dat aansluit 

bij hun wensen, bezoeken de winkel.

* Consumenten die over het meest recente model van een high-tech product 

willen beschikken, verkopen het oudere model en kopen het meest recente model.

* Consumenten die over een product beschikken dat niet gebruikt wordt en op 

zoek zijn naar een professionele winkel waar aan hen direct een goede 

verkoopprijs geboden wordt.

De commerciële potentie van een Cash Converters klant is groot:

De achterliggende motivatie voor het aanschaffen van een gebruikt product kan

zeer divers zijn. Echter, dikwijls geldt het eenvoudige prijsargument. De Cash

Converters klant kan in een breder perspectief geplaatst worden. Onze klanten zijn

zowel kopers als verkopers. Vaak hebben zij al een gebruikt product gezien in een

gespecialiseerde winkel. Desalniettemin prefereren zij een Cash Converters winkel

door zowel de combinatie van inkoop en verkoop als ook door de geboden garantie.

Het Cash Converters concept trekt dan ook klanten aan uit een zeer diverse 

leeftijdscategorie en uiteenlopende inkomensklassen.

De uitstekende brancheperspectieven in Nederland:

De markt voor gebruikte goederen in Nederland groeit o.a. door de toegenomen

aandacht voor recycling. Cash Converters opereert niet alleen in een groeiende

markt maar ook in een markt met zeer beperkte concurrentie:

* Kringloopwinkels handelen doorgaans in witgoed, kleding en meubels.

Het Cash Converters assortiment omvat andere productcategorieën.

* Cash Converters biedt garantie op haar producten. Tevens zijn alle producten 

schoongemaakt en getest. Doorgaans is dit niet het geval bij andere gebruikte 

goederenzaken.

* Cash Converters biedt daadwerkelijk direct “cash” voor gebruikte goederen.

De inkoop en verkoop transacties vinden plaats in een keurig verzorgde winkel 

met getrainde Cash Converters medewerkers. Kringloopwinkels en internetsites 

kunnen dergelijke voordelen niet bieden.

Kortom, Cash Converters bevindt zich in een uitermate aantrekkelijke 

markt waar volop kansen zijn.



Het Cash Converters concept leidt tot commercieel succes:

Het concept “inkoop-cash, verkoop-garantie” - ontwikkeld door Cash Converters - 

in combinatie met een distributienetwerk van winkels blijkt commercieel zeer 

succesvol te zijn. Dit wordt versterkt door o.a. de internationale dimensie,

de uitstraling van de winkels en het profiel van de franchisenemers: serieuze,

gemotiveerde mensen met een commerciële drive. Op deze wijze wordt 

beantwoord aan een groeiende vraag/behoefte vanuit de markt en dit leidt 

dan ook tot uitstekende financiële resultaten.

Cash Converters Europa

Door middel van “master franchising” is Cash Converters International razendsnel

gegroeid tot een wereldwijd netwerk van inkoop-verkoop winkels aan particulieren.

Cash Converters is vertegenwoordigd over de gehele wereld

Cash Converters, ontstaan in Australië in 1984, is door middel van het innovatieve

concept uitgegroeid tot over de hele wereld. Deze internationale ervaring (550 winkels

in 29 landen) heeft geleid tot een unieke synergie. Deze waarborgt dat Cash

Converters altijd een stap voor is in deze markt die zich voortdurend ontwikkelt.

Meer dan 550 winkels op mondiaal niveau

Australië, Argentinië, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, India, IJsland,

Ierland, Italië, Japan, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal, Singapore,

Zuid-Afrika, Duitsland, Spanje, Zweden, Zwitserland, Taiwan, Engeland, Amerika en

Canada.

Kernactiviteit: verspreiding van een krachtig innovatief concept

* Inkoop van gebruikte goederen van particulieren in ruil voor direct “cash”.

* Verkoop van schone, geteste, gebruikte goederen aan particulieren met garantie.

* Terugkoop van gebruikte goederen.

Breed productassortiment:

CD, DVD, videospellen, hifi-apparatuur, computers, camera's, muziekinstrumenten,

juwelen, telefoons, huishoudartikelen, televisies, sportartikelen, etc. (geen witgoed,

meubels en kleding).

Waarom inkoop en verkoop aan particulieren?



Kies de mondiale nummer 1, gegarandeerd succes!

Cash Converters kent de markt en zorgt ervoor dat u de markt leert kennen

• Cash Converters brengt haar kennis/know-how over op u:

bij het ondertekenen van het contract overhandigen wij u een compleet 

operationeel handboek ten aanzien van het leiden van een Cash Converters winkel.

• Cash Converters garandeert u een professionele opleiding:

basisopleiding in het begin stadium en vervolgens permanente training.

• Cash Converters assisteert u op diverse manieren:

- Opstellen van een ondernemingsplan.

- Begeleiding bij bankrelaties.

- Zoektocht naar een adequate locatie.

- Werving van personeel.

- Installatie/inrichting van de winkel, exploitatie procedures, het leiden 

van een winkel, management ondersteuning en publiciteit.

• Cash Converters garandeert uw participatie:

- Maandelijkse franchise-bijeenkomsten.

- Franchiseraad.

- Audits.

• Cash Converters stelt u ter beschikking:

Communicatie-middelen, managementondersteuning en 

een professionele website: www.cashconverters.nl

Een Cash Converters winkel

Betreft een winkeloppervlak van 200 m2 - 450 m2 op een A/B locatie.

Alle huidige Cash Converters winkels zijn winstgevend

De financiële perspectieven zijn uitstekend. Een hoge brutomarge en een goede

omzet leiden uiteindelijk tot een prima bedrijfsresultaat.

Kortom, het is geen toeval dat Cash Converters tot marktleider is uitgegroeid

in haar branche.



Waarom wij? 
Een professionele partner in business,
een netwerk dat wint.

• Omdat u veeleisend bent.

• Ook wat uzelf betreft.

• Omdat u niet bang bent voor een uitdaging.

• Omdat u ondernemend bent en altijd op zoek bent naar een goede,

lange termijn investering.

• Omdat u minimaal over een startkapitaal van € 40.000,- beschikt om 

uw winkel op te zetten.

Eigenlijk:

• Gaat het niet alleen om commerciële drive.

• Gaat het niet enkel om het vinden van de juiste locatie.

Maar:

• U moet vooral ook plezier beleven aan het creëren van uw eigen zaak,

het managen van uw winkel, het motiveren van uw team, continue 

progressie nastreven, “human capital” laten renderen.

Daar staat Cash Converters voor: een netwerk van ondernemingen gebaseerd

op “human capital” dat echte ondernemers onthult en laat groeien. Het is een

uitdaging voor het leven. De uwe? U beslist...

Waarom u?



Neem contact op met:

Cash Converters Holland

Hoofdweg 1746

2157 NC, Abbenes

Tel.        :   0252 - 544022

E-mail : info@cashconverters.nl

Website : www.cashconverters.nl


