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start je winkel in almelo
Ben jij die ondernemende vrouw of man die al een tijd droomt van een eigen winkel? 
Degene die een goed oog heeft voor mooie producten, de kracht kent van persoonlijke 
dienstverlening of de perfecte niche heeft bedacht?
De stichting Start een winkel in Almelo verwelkomt je graag. Met plezier helpen we je verder 
op weg met je bedrijf.

Start je in Almelo, dan heb je volop kans om te 
starten in de binnenstad. Je zit dan met je bedrijf 
meteen in het winkelhart, het toeristische centrum 
en de hotspot voor horeca en uitgaan.
De binnenstad van Almelo telt al relatief veel 
zelfstandig ondernemers. Wij zijn daar trots op. 
Het zijn immers juist de zelfstandigen die een 
winkelgebied uniek maken. Zelfstandige bedrijven 
bepalen de sfeer, zorgen voor een eigen beleving. 
Bovendien versterken ze elkaar.

De stichting Start een winkel in Almelo heeft als doel 
nieuwe zelfstandig ondernemers in Almelo te stimuleren 
en ondersteunen. Bij ons vind je een bundeling van 
kennis van detailhandel, vastgoed en (bedrijfs)financiën 
en natuurlijk van Almelo en de regio. En – óók belangrijk 
– wij zijn echt onafhankelijk. Ons gaat het erom dat 
nieuwe ondernemers aan de slag kunnen op een plek 
die bij hen past. In Almelo.

We kunnen beter vragen: wat heb jij nodig? 
Wij staan open voor elk goed idee, willen 
graag met je brainstormen, maar kunnen je 
ook helpen een businessplan te maken. Ook 
kijken we graag met je mee naar het voor 
jou geschikte pand en kunnen mogelijk van 
dienst zijn bij bemiddeling.
Heb je behoefte aan financiering, dan kunnen 
we je desgewenst doorverwijzen naar Qredits, 
dat ons initiatief volledig ondersteunt. Via ons 
kun je bovendien op gunstige voorwaarden 
lid worden INretail, een brancheorganisatie 
die belangrijke diensten en voordelen biedt 
aan winkeliers.

Wat bieden wij?

Wie wij zijn

Zelfstandig in Almelo

 bruisend stadscentrum
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Onze wortels liggen in Almelo, dus 
als we de stad en haar ondernemers
kunnen helpen, dan doen we dat! Qredits 
ondersteunt ondernemers met een zakelijk krediet, 
maar biedt ook persoonlijke coaching en kennis voor 
iedere startende ondernemer. Nieuwsgierig? Voor 
meer informatie over onze samenwerking kijk je op 
de site van Start je winkel in Almelo of op qredits.nl.

Er komt een flow op gang in Almelo. Je ziet het aan de 
nieuwe zelfstandige winkels, de komst van nog meer 
leuke terrasjes. Een grootschalig vernieuwingsplan van 
de gemeente brengt binnen enkele jaren het water 
weer terug tot in de binnenstad. In 2018 gaat bovendien 
het Bomenplan van start en wordt het centrum met 
de aanleg van klein en groter groen nog een stuk 
aantrekkelijker gemaakt.
Nieuwe ontwikkelingen die de vaste waarden van 
Almelo verder versterken, zoals het bijzondere [kasteel] 
Huize Almelo met zijn groene Gravenallee. Nergens 
anders in Nederland vind je zo’n plek direct tegen de 
historische binnenstad aan.
Nu is een goed moment om te starten in Almelo. De 
locaties zijn nu (nog) beschikbaar.
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Partners
De stichting Start een winkel in 
Almelo werkt samen met Qredits 
en InRetail en wordt ondersteund 
door de gemeente Almelo en de 

Provincie Overijssel.

 
Belangstelling? Vragen? 
Gewoon even een berichtje sturen: 

Ootmarsumsestraat 83
7602 JS Almelo

info@startjewinkelinalmelo.nl
www.startjewinkelinalmelo.nl

      startinalmelo

Contactgegevens


