Maak nu een carrière!
WERTHMANN® Franchise is de eerste franchisegever van Duitsland op het gebied van
fotovoltaïsche reiniging..
Als geassocieerd lid van de Duitse Franchise
Vereniging trainen we onze partners op basis
van jarenlange ervaring met hoogwaardige,
professionele, resourcebesparende en garantiebehoudende fotovoltaïsche reiniging.

Waarom fotovoltaïsche reiniging?
Fotovoltaïsche systemen moeten minstens elke
5-6 jaar (woongebouwen) worden gereinigd,
anderen zelfs elk jaar (mestbedrijven, spoorlijnen
in de buurt).
Om de terugleverwaarden en daarmee
de her ﬁ nanciering van het systeem
te kunnen handhaven, is een reiniging
van de modules absoluut noodzakelijk.

WORD UW
EIGEN BAAS!

Bent u een franchisenemer type?
U houdt van knutselen, hebt altijd al u eigen baas
willt zijn en wilt proﬁteren van een lucratief en
snelgroeiend franchisesysteem?

WERTHMANN® FRANCHISE –
ONTWERP TOEKOMST
SUCCESVOL.

Onze franchisepartners reinigen in hun eigen
gebied met professionele ondersteuning van
WERTHMANN® Franchise.

U hoeft niet uit het fotovoltaïsche gebied te
komen, het systeem is ook geschikt voor
laterale deelnemers.
Start onmiddellijk opnieuw! Met een bewezen
bedrijfsconcept op een toekomstgerichte
markt.

Zie voor meer informatie:
www.werthmann-pvr.de/franchise

+49 176 633 99 570

Daniela Fröhlich
Franchise manager en
eerste franchisepartner

Gilbert Werthmann
Oprichter en eigenaar
WERTHMANN® Franchise
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Eigenaar:
Gilbert Werthmann
Untere Weinbergsleite 3
97453 Schonungen
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Of neem direct contact met ons:

PROFESSIONELE
FOTOVOLTAÏSCHE REINIGING
www.werthmann-pvr.de/franchise

Dat is wat WERTHMANN® Franchise biedt.

WORD UW
EIGEN BAAS!

U zou dat moeten

U wordt een zelfstandige ondernemer

Verlangen naar

U ontvangt de knowhow voor
succesvolle bedrijfsontwikkeling
en -beheer

onafhankelijkheid, Plezier van

U investeert uw kapitaal in uw
eigen systeemoperatie

Bereidheid om u in het systeem
te integrerenn

U wordt ondersteund door een sterk
team - u bent niet de alleen!

Milieubewustzijn Gezelligheid

Werken in samenwerking met
wederzijdse hulp en ondersteuning in
plaats van concurrerende individuele
bedrijven

handmatig werk

WERTHMANN® FRANCHISE –
ONTWERP TOEKOMST
SUCCESVOL.

Teamwerk Leiderschap
Bereidschap om nieuwe dingen
te leren

Regelmatige training en opleiding
Daniela Fröhlich
Franchise manager en
eerste franchisepartner

Uitwisseling van ervaringen
en informatie met andere
franchisepartners
Landelijke marketing door de
franchisegever

Zie voor meer informatie:
www.werthmann-pvr.de/franchise
Of neem direct contact met ons:

+49 176 633 99 570

Elisabeth Hummel

Markus Hummel
Franchise partner

Met jarenlange ervaring op het gebied
van fotovoltaïsche reiniging weten we
dat elk dak anders is en dat andere
procedures en machines regelmatig moeten
worden gebruikt. In de regel hebben we zes
verschillende reinigingsapparaten aan boord om
de systemen met een hoge kwaliteitsstandaard
te reinigen en ze niet bloot te stellen aan schade
als gevolg van versnipperen.. We gebruiken geen
schoonmaakrobots, omdat we geen apparatuur
kennen, die apparatuur niet altijd beschadigt.

In onze high-performance machines gebruiken
we tegelijkertijd membraan-, kalk-, chloor- en
harsﬁlters en genereren dus ultrazuiver water, dat
het vuil op de modules verwijdert en ze streeploos
droogt. Als u besluit om met ons samen te werken,
kunt u ook gebruikmaken van de modernste
vierwiels sprinters van Mercedes, trailerstands en
hoogwaardige machines in uw systeemwerking
treden op en fotovoltaïsche systemen kunnen
professioneel worden gereinigd.

