
Postbank: 4397820  
KVK: 27311778  
BTW nr.: NL8189.34.177B01 
 
Info@partydolls.nl 
www.partydolls.nl 

Rent a Doll... At van Tol 
 

p/a  Ina Boudier-Bakkerstraat 4 
2162 KM Lisse 

Tel:  0252-417067 
 

 

 

Franchisenemers gezocht! 
Heeft u plannen voor een eigen bedrijf op het gebied van verhuur van 
opblaasbare objecten? Of werkt u al als ondernemer, maar heeft u 
behoefte aan professionele ondersteuning? Party Dolls biedt de gewone 
man de kans franchisenemer te worden in een samenwerkingsverband. 
Stuk voor stuk enthousiaste mensen die het leuk vinden om als kleine 
ondernemer actief te zijn op de particulieren markt. 

Voordelen voor u als franchisenemer bij Party Dolls 

Samenwerking met Party Dolls biedt veel voordelen voor de 
franchisenemer. Zo is het handige van de Party Dolls formule dat 
gezamenlijke inspanningen leiden tot het binnenhalen van 
huuropdrachten. Zodat u verzekerd bent van voldoende omzet. Alle 
opdrachten komen binnen bij het centraal callcenter, die 7 dagen per 
week bereikbaar is. Vanuit het callcenter worden de opdrachten per regio 
verdeeld over de bij Party Dolls aangesloten franchisenemers.  

Geen omkijken naar uw bedrijfsvoering 

Omdat Party Dolls uw bedrijfsvoering en de centrale financiële 
administratie verzorgt, heeft u de handen vrij om u volledig met het 
verhuur bezig te houden. Nadat u een opdracht heb gekregen van de 
centrale administratie om een “Doll” te verhuren, brengt de centrale 
administratie, op basis van de door u aangeleverde gegevens, een 
orderbevestiging uit aan uw klant. Als de opdracht verleend wordt, gaat u 
aan de slag. (Uw klant zal de “Doll” bij u af komen halen). De facturering 
aan de klant zal worden afgehandeld door de centrale organisatie van 
Party Dolls zonder dat u daar verder extra omkijken naar heeft. U neemt 
alleen het geld in ontvangst van de klant. 

Promotiemateriaal 

Party Dolls beschikt over een uniforme huisstijl die door alle 
franchisenemers wordt gehanteerd. Iedere franchisenemer maakt gebruik 
van hetzelfde promotiemateriaal, zoals folders, mailings en 
internetadvertenties. Om extra omzet uit uw eigen werkgebied te halen, 
biedt Party Dolls franchisenemers bovendien advertentiemateriaal en 
acties aan voor lokale en regionale marktbewerking.  
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Inkoopvoordeel 

Party Dolls heeft afspraken gemaakt met haar leveranciers. Zo krijgt u als 
franchisenemer altijd een zeer goede kwaliteit “Dolls” tegen de scherpste 
prijs.  

Goede persoonlijke en professionele begeleiding 

Als franchisenemer staat u er bij Party Dolls niet alleen voor. Onze 
franchisemanager komt als u daar behoefte aan heeft bij u langs om te 
informeren naar de stand van zaken. Samen met haar bespreekt u de 
voortgang van uw bedrijfsvoering. Om onze franchiseonderneming op een 
succesvolle manier in de markt te zetten en deze verder uit te bouwen, is 
vooral enthousiasme van u als franchiseondernemer een absolute must.  

Investeringen 

Ook in financieel opzicht komt er nogal wat kijken bij het starten van een 
eigen onderneming. Om het u makkelijk te maken, biedt Party Dolls u de 
mogelijkheid een starterpakket  te leasen. Uw investeringen blijven 
daarmee beperkt. Het basispakket bestaat uit een Abraham, Sarah,  
Ooievaar en 3D-Ooievaars (zie de site www.partydolls.nl).  

Wat vragen wij van u? 

Als franchisenemer bij Party Dolls weet u wat een succesvolle commerciële 
samenwerking inhoudt. U bent een enthousiasme en creatieve doener en 
gaat op een prettige manier met uw klanten om. Verder bent u een 
doorzetter die service gericht denkt en werkt. 

Interesse? 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over samenwerken met Party 
Dolls. Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak. 

Met vriendelijk groet, 

Daisy van Tol 
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