
Baat een Belgische zaak met smaak uit.



In België weten lekkerbekken maar al te goed waar ze

moeten zijn voor lekker smeuïge, krokante Luikse wafels:

Galèt. Het bedrijf, dat opgericht werd in de jaren negentig,

werkt exclusief met natuurlijke, kwaliteitsvolle producten en

beroept zich op een geheim recept. Vanille, framboos,

appel-kaneel en chocolade zijn de zoete opties, maar ook

wie hartige wafels verkiest kan hier terecht voor heerlijk 

verleidelijke combinaties.

De wafels van Galét: 
een geheim recept om van te smullen.

Hoe zou u het vinden om ook van het
succes van dit kwaliteitsmerk 

te kunnen genieten?

Een successverhaal,
made in Belgium.
Galèt is gevestigd in Luik (waar de beroemde

wafel dan ook vandaan komt), in het hartje van

de voetgangerszone, en beschikt over een

gezellig en modern verkooppunt. Al sinds de

opening brengt Galèt hier bezoekers van de

meest uiteenlopende nationaliteiten in de 

verleiding, die stuk voor stuk worden

aangetrokken door de onweerstaanbare geur

van vanille. Jong en oud reppen zich naar de

toonbank en maken er een keuze uit het grote

aanbod aan wafels.



Open een instapklaar verkooppunt.

Wij bieden u alle nodige faciliteiten om uw eigen Galèt-winkel te kunnen openen. 

Als franchisenemer kunt u genieten van:

● Een instapklare winkel.

● Een sterk, bestaand merk dat zijn sporen al verdiend heeft.

● Zeer populaire, kwaliteitsvolle producten.

● Onze uitgebreide kennis van de markt.

● Sterke ervaring in kleine en grote verkooppunten, zowel in stadscentra 

als in shopping centers.

● Samenwerkingen met exclusieve leveranciers.

● Een speciaal logistiek platform (warenhuizen in het buitenland).

● Hoogwaardige IT ondersteuning.

● Een gevarieerd assortiment dat regelmatig verandert.

● Een volledige opleidingsmodule.

● Diepgaande ondersteuning inzake de knowhow van Galét.

● Promotie- en communicatiemateriaal op maat.



De Boutique, moduleerbaar en 

uitermate geschikt voor een winkelstraat

(met normale façade of op een hoek)

of in een shopping center.

De Kiosque, ideaal voor een 

openbaar park of net buiten 

een station. 

Interesse in het uitbaten van zo’n heerlijk succesvolle zaak? Neem dan zeker contact met ons op.

Deze structuren zijn ingericht volgens de

huisstijl van Galèt en zijn tot in de puntjes

afgewerkt. Ze zijn volledig uitgerust en dus

speciaal ontwikkeld zodat u makkelijk uw

zoete en hartige wafels kunt bereiden en

eveneens koude en warme dranken kunt

verkopen.

Wij hebben twee soorten structuren ontwikkeld die aan verschillende locaties kunnen 
worden aangepast.



De weg naar uw eigen franchise

Opstellen van uw kandidatuur

Introductiemeeting

Toelichting van uw ondernemingsproject

Bespreking en voorstelling document met precontractuele informatie

Kennismakingsstage in een van onze winkels

Reservatie- en vertrouwelijkheidovereenkomst 

Betaling voorschot (40% van het instapbedrag)

Evaluatie van de locatie 

en de lokale markt

Ondertekenen van het franchisecontract en betaling restant instapbedrag

Bezoek aan uw verkooppunt en technische studie door ons geaffilieerd studiebureau

Organisatie inrichting van het verkooppunt

Opstellen offertes

Initiële opleiding

Einde inrichting, levering uitrusting, verkooppunt op punt stellen

Bezoek van de franchisehouder aan het verkooppunt

Officiële opening van uw eigen Galétverkooppunt



T: +32 2 428 80 25.     info@galet.be

www.galet.be


