
New York Pizza Volendam geopend aan de Haven

Volendam is weer een prachtige zaak rijker. Op maandag 21 novem-ber opende New York Pizza aan de Haven 116 namelijk zijn deuren. Ondernemers Franklin Verhoeven en Stefan van Dalen zetten in 2015 hun schouders onder dit ambitieuze project en kunnen te-vreden terugkijken op dit project.
Een nieuwe 
uitdaging
Al zeven jaar werkten 
Verhoeven en Van Dalen 
samen bij de New York 
Pizza in Purmerend toen 
het voor eerstgenoemde 
tijd was voor een nieuwe 
uitdaging. Het tweetal 
werkte de afgelopen jaren 
met veel plezier en in 
goede harmonie samen en 
een logische stap bleek 
daarom ook om op onder-
zoek uit te gaan in Volen-
dam. Een vestiging van 

Ballonnen voor de entree van New York Pizza vanwege de opening.

New York Pizza in het dorp werd niet veel later de nieuwe uitdaging waar Verhoe-ven naar op zoek was.
De eerste bezichtiging van het pand da-teert van augustus 2015. ,,Er was eigen-lijk meteen sprake van een match”, ver-telt Verhoeven trots. ,,Zowel over de vierkante meters als de ligging van het pand waren wij zeer tevreden.” Niet veel later werden daarom verschillende zaken in gang gezet. 

De lekkerste pizza’s
“Het is natuurlijk een gemeentelijk mo-nument, dus wij wilden niet teveel aan de uitstraling van het pand veranderen. Toen de bouwvak was afgelopen, is de verbou-wing eigenlijk begonnen. En zijn wij op zoek gegaan naar leuke personeelsleden, waar wij nu nog steeds mee bezig zijn. En nu is het zo ver, de verkoop van de lekker-ste pizza’s en uiteraard het moment van de opening afgelopen maandag, gewel-dig!”

Sinds 21 november behoort de vestiging in Volendam tot één van de 125 bezorg- en afhaalrestaurants van New York Pizza. De fastfoodketen maakte in 1993 zijn op-mars en is gespecialiseerd in het maken van pizza’s, burgers en andere bijproduc-ten. Op de hoogte blijven? Volg ons dan op Facebook =>https://www.facebook.com/NYPVolendam/?fref=ts 

*Geldig bij afhalen van 25cm
 N

Y Style pizza. 
B

ij andere bodem
s geldt een bodem

toeslag. Actie is 
niet geldig i.c.m

. andere acties, coupons of VIP-card.
 K

ijk voor de overige actievoorw
aarden op 

new
yorkpizza.nl/afhaalactie

Pizza 3.99

daar is de pizza!

newyorkpizza.nl

Actieweek

BIJ AFHALEN 
25 november t/m 4 december

VOLENDAM BESTAAT 3 JAAR!

AL 3 JAAR BEZIG MET ONZE DIENSTVERLENING!
Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt de afgelopen 3 jaar. 

Zonder jullie inzet, steun, betrokkenheid en klandizie was dit nooit gelukt. 

Franklin Verhoeven - New York Pizza Volendam


